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Enkonduke 
  

Fine, nova Brazila Esperantisto 

“Per ĉi tiu numero ni inaŭguras novan 

fazon de Brazila Esperantisto. Post dujara 
foresto, ni promesas al niaj legantoj gian 

ĉiudumonatan regulan aperadon ek de 

nun”, Ĉi tiuj vortoj, skribitaj de Leopoldo 
Knoedt, fine de 1979, plene taŭgas kiel 

komenco de mia unua kontakto kun la 

legantoj de Brazila Esperantisto. Kiel 

ĉiuj bone scias, la revo de Knoedt— 

invitita tiutempe respondeci pri nova fazo 

de la revuo — pro diversaj kialoj, pri 

kiuj estas superflue komenti, ne realiĝis. 

Ĉu nun oni povas fieri pri definitiva, 

regula aperado de altkvalita revuo por 

kontentigi konkretajn bezonojn de la 

brazila Esperanto-movado? 

Se esti sincera, ni jam komencis 

malbone. Fakte, ĉi tiu numero devus 

aperi jam en la fino de 1987. La 

redaktoro havis preskaŭ la tutan 

materialon preta tiutempe, sed mankis 

la “sankta oleo” por ke la masino 
funkciu: mono. 

Danke al malavara donaco de Gilbert 

Ledon, fine ni sukcesas eldoni la jam de 
longe promesatan novan Brazila 

Esperantisto. Tamen, estas grave diri, 

ke la jesa respondo al la demando starigita 

en la unua alineo dependos grandparte 

de la malavareco de aliaj esperantistoj 

kiuj povas sekvi la ekzemplon de Ledon, 

sed, pli ol tio, de la varbado de anoncoj 

(sen kiuj ja estas neimageble subteni 

proksimajn eldonojn de la revuo). Vi estas 

kunvokata helpi nin en ĉi tiu tasko. 
Forgesante iomete tiun tedan temon 

(cetere ankaŭ por la redaktoro), ni venu, 

al alia same grava punkto. La kvalito de 

Brazila Esperantisto, sub la vidpunkto de 

la enhavo, dependas ne-nur de la 

redaktoro, sed ankaŭ de la legantoj, kiuj 
estas petataj regule sendi kontribuaĵojn, 

Enhavo 
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informojn, leterojn. Kiel vi konstatos, ni 

malfermas diversajn rubrikojn al kies 

altkvaliteco vi povas kontribui. 

Decidinte reeldoni Brazilan 
Esperantiston, ni havis antaŭ ni plurajn 
vojojn, Ĉu eldoni portugallingvan revuon, 

kun iom da Esperanto en ĝi? Ĉu uzi nur 

la internacian lingvon? Ĉu eldoni revuon 

parte esperantan, parte portugallingvan? 

Ĉu emfazi la informan karakteron aŭ 
akcenti ankaŭ la klerigan funkcion de la 
revuo? 

Konsiderante, ke Brazila Esperantisto 
estos sendata precipe al esperantistoj kaj 

ke BEL havas aliajn rimedojn por informi 

ne-esperantistojn pri la lingvo, ni decidis 

esperantigi komplete la revuon. Cetere, ni 

kredas ke tiel ĝi propagandos la lingvon 

ne-rekte ankaŭ en aliaj medioj. 
Pri la enhava karaktero, ni preskaŭ ne 

havis alternativon. Jam de longe nia 

movado sopiras pri tutnacia revuo, kiu 

informu kaj raportu pri la aktivecoj de la 

brazilaj associoj kaj unuopaj esperantistoj, 

sed kiu, ankaŭ, kaj eble pli grave, 
kunlaboru kun la perfektigado de la 

lingva nivelo kaj ĝenerala kono pri la 
internacia lingvo de la brazila 

esperantistaro kaj stimulu ĝin al serioza 

debato pri la mankoj de nia movado. 

Vi konstatos, ke ni provis kontentigi 

tiujn bezonojn. Ni aperigas eseon, 

artikolon pri gramatiko, recenzon, 

debatinstigon, raportas pri gravaj 

okazaĵoj kaj informas pri la aktiveco de 

niaj grupoj. Vi kompetentas diri, ĉu ni 
atingis la celon, kaj mi speciale atendas 

vian reagon. 

Mi esperas retrovi vin komence de 

Junio, kun la dua numero de la nova 

fazo de Brazila Esperantisto. 

La redaktoro 
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Brazilo 
  

Ĉu miksaĵo el Belgio kaj Hindio? 
EN ĈIU NUMERO DE BRAZILA ESPERANTISTO NI PRISKRIBOS DIFINITAN ASPEKTON DE 
BRAZILO. LA INTENCO ESTAS KONIGI LA LANDON NE NUR AL EKSTERLANDANOJ, SED 
ANKAŬ AL LA PROPRAJ BRAZILANOJ. LA RUBRIKO DISPONIGAS AL LA LEGANTOJ 
SPACON POR LA DEBATO PRI BRAZILAJ PROBLEMOJ. NI ESPERAS, KE VI PROFITOS 
GIN, KAJ HELPOS NIAN KOMUNAN PRIPENSADON PRI TIU LANDO KIU IAM ESTIS 

NOMATA DE POLITIKISTO BEL-HINDIO (MIKSAĴO EL BELGIO ~ PRO LA. MODERNECO KAJ 
POTENCO DE KELKAJ INDUSTRIAJ ŜTATOJ — KAJ HINDIO — PRO LA MALRIĈECO KIU 

KARAKTERIZAS LA PLEJ GRANDAN PARTON DE LA LOĜANTARO). EN ĈI TIU NUMERO NI 
DONAS GENERALAN SUPERRIGARDON PRI LA LANDO, ENKONDUKE AL POSTAJ PLI 

Brazilo troviĝas en la centrorienta 
parto de Sud-Ameriko. Ĝi havas pli ol 
8,5 milionojn da kvadrataj kilometroj 
kaj pli ol 130 milionojn da enloĝantoj. 
La klimato estas modera kaj varias 
inter 27,59C kaj 11,59C. Brazilo estas 
Federacia Respubliko, kunliganta 24 
ŝtatojn kaj 2 teritoriojn, krom la 
Federacia Distrikto. Ĝia ĉefurbo estas 
Brazilio, starigita en la koro de la 
lando. La prezidanto — ĝis la fino de 
1989 — estas José Sarney. 

La 130 milionoj da loĝantoj estas 
neegale distribuitaj en la kvin regionoj 
de Brazilo kaj plej multe koncentritaj 
en Sudokcidento kaj laŭlonge de la 
marbordo. La norda kaj la 
centrokcidenta estasla regionoj plej 
maldense loĝataj. Tie la demografia 
denseco falas gis malpli ol onu persono 
je kvadrata kilometro. 

PROFUNDAJ ANALIZOJ. 

                                      

    

  

Ardeoj, vivantaj en la centrokcidenta regiono de Brazilo. 

Trovita de la portugala navigaciisto 
Pedro Alvares Cabral, en 1500, 
Brazilo, kiesnomo devenas de la ruĝa 

ligno kiu estis la unua produkto 
ekspluatata de la koloniintoj, restis 
sub'la regado de la portugaloj ĝis 1822, 
kiam ĝi sendenpendiĝis kiel Brazila 
Imperio. La Monarkio finiĝis en 1889, 
kiam Brazilo estis proklamita 
Respubliko sub federacia modelo. 
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Dum jardekoj, Brazilo estis konata 
pro sia plej fama eksportprodukto la 

kafo. Hodiau; tamen, la lando vendas 
industriajn varojn de la plej progresinta 
teknologio, inkluzive de automotoraj 
veturiloj kaj fajnaj pecoj por 

komputiloj. La ekonomia evoluo de 
la lando konstante pripensigas la 
popolon pri la minaco al la belecoj de 
la naturo. La ekologiaj demandoj 

Nacia parlamentejo, en Brazilio, moderna 
kaj futurisma ĉefurbo de Brazilo. 

restas senprecedence aktualaj, inter 
aliaj kialoj pro la senbrida okupado 
de Amazonio. 

La kontrastoj en Brazilo ne limiĝas 
al la diversaĵoj de la naturo. Dum 
kelkaj regionoj havas relative altan 
socian nivelon, aliaj restas en preskaŭ 
kompleta maldisvolviĝeco. Tio se ne 
paroli pri la koncentrigo de la 
enspezoj, kio kondamnas pli ol 7096 de 
la loĝantaro al vivnivelo de absoluta 
mizero. 

Post pli ol 20 jaroj da militisma 
diktaturo, Brazilo eniras la vojon de la 
redemokratiiĝo. En la pasinta jaro estis 
promulgita la nova konstitucio de la 
lando, kiu, kvankam ne modifis 
substance ĝian leĝan strukturon, 
almenaŭ donis novan esperon al la 
popolo, espero kiu pligrandiĝas ĉijare, 
kiam oni elektos — per rektaj 
voĉdonoj, unuafoje post 28 jaroj — 
la novan prezidanton. 
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Profilo 
Geraldo Mattos: inter literaturo kaj muziko 

ĈI TIU RUBRIKO CELAS PREZENTI ELSTARAJN PERSONOJN 
DE LA ESPERANTO-KOMUNUMO, ĈU VIVANTAJN ĈU 
MORTINTAJN. GRAVAS NUR, KE ILIA LABORO POR 

ESPERANTO —POR LA LINGVO MEM AŬPOR LA MOVADO — 
ESTU SUFIĈE NOTINDA. CAR LA REDAKTORO NE KONAS 
ĈIUJN TIAJN FIGUROJN KIUJ SVARMAS TRA LA LANDO, 

LI BONVENIGOS SUGESTOJN DE LA LEGANTOJ. 
LA IDEO ESTAS PRISKRIBI IOMETE LA LABORON KAJ, 
KVANKAM SUPRAĴE, KONTURI LA PERSONECON DE 

IDEALISTOJ KIUJ, MULTFOJE ANONIME, SIN DEDIĈAS AL 
LA ANTAŬENIGO DE ESPERANTO EN. BRAZILO. 

En la jaroj 1950, juna poeto, 

naskiĝinta en 1931, en Teresópolis- RJ, 

surprizis la brazilajn esperantistojn per 

rimarkindaj poemoj kaj rakontoj. 

Baldaŭ lia famo internaciiĝis, kaj ne 
estis malofte, tiutempe, trovi liajn 

poemojn aŭ elĉerpojn el liaj prozaj 

tekstoj en rekonataj literaturaj 

periodaĵoj. Libroj kiel lvan la Sesa 

(teatraĵo),La Nigra Spartako(rakonteto, 
pasintjare reeldonita) kaj Ritmoj de 

Vivo (poemaro) definitive metis la 

nomon Geraldo Mattos inter la plej 

talentajn Esperanto-verkistojn. 

  

La akademiano Geraldo Mattos 

rivelas nun siajn talentojn por muziko. 

Subite, la voĉo de la poeto ne plu 

audiĝis. Dum longa tempo Geraldo 

Mattos mutis (sed, kiel li poste rivelis, 

nur publike — retiriĝinte al privataj 

okupoj, li tamen daŭrigis sian 
produktadon), ĝis neatendita amoardo 

lin revenigis al la publika scenejo. 

Kvazaŭ petante pardonon pro tiu 
longtempa foresto, la verkisto, pere de 

la eldonejo FONTO, denove 
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kontentigas la avidon de la legantoj 

(kiuj, cetere, ne ĉesis plendi pro lia 

muteco). Lastatempe, preskaŭ 
ĉiumonate estas sciigo pri nova verko 

de Geraldo Mattos. Furoro kiu 

komenciĝis kun La Libro de Nejma, 

La Libro de Adoro kaj venas ĝis, pli 

freŝe, Kompleta Gramatiko de 

Esperanto, La Deveno de Esperanto, 

Aktuala Metodo de Esperanto kaj aliaj. 

Muziko 

Sed la granda surprizo pri la reapero 

de Geraldo Mattos ne rilatas propre al 

la literatura kampo. Antaŭ 
proksimume du jaroj, la membroj de 

Parand Esperanto- Asocio (ĉe kiu 

Geraldo Mattos aktivas) komencis 
aŭdi misterajn fajfojn. Pli mistere, tiuj 
fajfoj, kiujn produktis Geraldo 

Mattos, estis zorge surbendigitaj en 

magnetofono, kiu, ekde tiam, li 

konstante portas. Per la fajfado — 

sufiĉe stranga metodo de komponado 

— la akademiano fariĝas ankaŭ la plej 

nova muzikisto de Esperantujo. 
“Por diri la veron, mi ĉiam amis la 

muzikon. Mia unua verko estis la 
himno de la Kultura Kooperativo de 

Esperanto, kies vortojn kaj melodiojn 

mi faris jam en 1952. Post tio, mi 

komponis du aŭ tri aliajn, sed iom 
honte ilin kaŝis, ĝis oni decidis trejni 

koruson por kanti dum la lanĉo de 

kelkaj el miaj libroj, en la sidejo de 

PEA, en 1987. Mi montris unu el tiuj 

muzikoj al Doriane Rossi, tiama 

gvidantino de la koruso, kiu tre gentile 

laŭdis mian verkon. Tio sufiĉis por 

motivigi min al plua komponado”, 

klarigas Geraldo Mattos. 
La motivigo efikis nenormale: 

Geraldo Mattos havas nun pli ol 60 

horojn da melodioj, pli ol 300 
muzikpecojn. Kelkaj el ili restas 

simplaj fajfadoj surbendigitaj, kelkaj 

ricevis partituron kaj aliaj eĉ vortojn. 

  

Por pliperfektiĝi en la arto, Geraldo 

Mattos eniris kurson pri muziko. 

“Estas evidente, ke kvanto ne signifas 

kvaliton, sed inter tiuj pli ol 300, mi 

riskas diri, ke estas kelkdekoj da 

aŭdindaj pecoj”, li asertas, avertante 

ke lia ”“kariero”” estas ankoraŭ nur en la 

komenco. 

Esperanto 

Se la muziko estas la nova fonto de 

inspiro por tiu universitata profesoro, 

membro de la Akademio de Esperanto 

jam por la dua periodo, lia fona 

vivinstigo daŭre restas la internacia 
lingvo. Li eĉ kutimas diri, ke li havas 

nur 41 jarojn, “'ĉar mi kalkulas nur la 

tempon de mia esperantisteco, per kiu 

kaj por kiu mi vivas, eĉ se por ioma, 

eble longa tempo mi ĝin flanken lasas 

pro la mondonaj okupoj...” 

Pri la estonteco de Esperanto, 
Geraldo Mattos havas firman opinion: 

“Sufiĉas al mi tio, kion ĝi jam konkeris 

— koheran popolon kaj naskiĝantan 

kulturon. Certagrade, mi timas, ke 

Esperanto iam venkos (en la komuna 

senco de akceptita internacia lingvo), 

ĉar tiam mortos la Esperantismo”. 

Li konsideras Esperanton “'lingvo 
sufiĉe regula, ne tiom facila, kiom 

volus nia propagando, sed vere natura 

lingvo, farata kaj konstruata laŭ la 

longo de la pasinta kaj pasanta historio 

de nia afero. Kiel lingvo, ĝi estas 

kompreneble objekto de la lingvistiko, 

kaj mi estas kontenta, ke en la Paranaa 

Federacia Universitato ekzistas tri 

studobjektoj pri ĝi”. 

Rilate al la brazila movado, Geraldo 

Mattos opinias ke ĝi “'estis jam brila, 
kaj nur nun ĝi denove ekfajras'". 

Pri siaj nunaj okupoj, Geraldo 

Mattos diras ke “mi jam multe verkis, 

sed interesas min nur tio, kionmi nun 

planas verki: poemoj (Nudanime), 
kaj infanaj rakontoj (Sub haroj de 

Luno)!'aldonante ke Ii estas je la 

dispono de Brazila-Esperanto-Ligo por 

konstanta kunlaborado: “Por BEL 
mi faros kion de mi petos ĝiaj 

estraranoj: la kurso per korespondado 

estas cetere jam farita, kaj mi proponis 

20-horan kurson en ĉiu brazila 

kongreso. En la lasta kongreso mi estis 

unu el la ekzamenantoj ĉe daŭriga, 

supera kaj instruista kursoj; mi 
emociiĝis, ĉar la gelernantoj (unu el 

ili mia malnova amiko!) estis bonegaj 

(ili eĉ sciis la nomojn de kolkaj el miaj 

libroj...)”. 
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Eseo 
lom pri deveno kaj 

intemacieco de Esperanto 
Antônio Luis Lourenço dos Santos 

KELKAJ STUDEMAJ ESPERANTISTOJ FOJE 
SENILUZIIĜAS, ĈAR ILI VERKAS SUFIĈE 
ATENTIGAJN ESPLOROJN PRI LA LINGVO 

— AŬ PRI LA MOVADO — KIUJ NENIAM 
ATINGAS LA PUBLIKON — PRO MANKO DE 
ELDONRIMEDOJ. REVUO KIA BRAZILA 
ESPERANTISTO PRETENDAS ESTI — 
SPEGULO DE LA LABOROJ DE NIA 
ESPERANTISTARO, INTERALIE — NE 

POVAS SIMPLE FORGESI LA POR TIEL DIRI 
ANONIMAJN STUDEMULOJN KIUJ 

DEDIĈAS GRANDAN PARTON DE SIA 
VIVO AL VERKADO PRI LA FENOMENO 

ESPERANTO. NI DO MALFERMAS ĈI TIUN 
RUBRIKON AL ĈIUJ VERKEMULOJ. 

SENDU VIAJN KONTRIBUAĴOJN REKTE AL 
LA REDAKTORO, KAJ NEPRE ATENTU, KE 

ĜI NE PLENIGU PLI OL 5 FOLIOJN, 
KUN 30 LINIOJ DE 70 TAJPOSPACOJ. 

kkkk 

l] - Enkonduko 

Multaj esperantistoj, precipe komencantoj, scivolas kiel 
Zamenhof kreis Esperanton.Oni scivolas ne la historion mem 
de la lingvo, tre bone disvastigata, sed la internacian 
originon, au alivorte, el kiuj lingvoj devenas gramatiko, 
afiksoj, radikoj, korelativoj kaj aliaj lingvistikaj aspektoj. 

Esperantistoj bone scias, ke Zamenhof estis genio, kiu 
bone scipovis multajn naturajn lingvojn, kiel rusan (lian 
hemlingvon), germanan, hebrean, judan (hebrea-germanan), 
polan, francan, latinan kaj grekan. Krom tio, li sciis iom pri 
la angla kaj aramea lingvoj. Tiun vastan scipovon Zamenhof 
uzis por krei Esperanton. Tamen, du aspektoj timigis lin 
tiam: gramatiko kaj grandaj vortaroj. Trasercante la 
Esperantan literaturon, oni trovas plurajn sciindajn 
informojn, kiuj, kvankam nekompletaj, donas al ni multajn 

klarigojn. Oni povas resumi ilin jene: 

2 - Gramatiko 

Rilate gramatikon, kiam Zamenhof komencis ellernadi 

la anglan lingvon, la simpleco de la angla gramatiko ĵetiĝis 
en liajn okulojn, precipe kompare kun la latina kaj greka. 
Do li rimarkis tiam, ke la riĉeco de gramatikaj formoj ne 
estas necesaj, kaj li forĵetis la senbezonojn formojn, kaj 
baldaŭ li venis al la gramatiko plej malgranda, kiu okupis, 
sen malutilo por la lingvo, ne pli ol kelkaj pagoj. 
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Zamenhof bonege scipovis hebrean lingvon, kaj tial grava 
parto de la gramatiko devenas el tiu lingvo. La hebrea 
sperto estis al D-ro Zamenhof tre utila: li profitis multe 
pli ol ekstere sajnas por simpligi la lingvon laŭ hebreaj 
modeloj. Por la vortaro la hebrea nenielpovis helpi, car 
diaj radikoj ne estas internaciaj; sed la gramatiko hebrea 
treege inspiris al Zamenhof. Ni menciu nur kelkajn 
trajtojn: 

a) La hebrea ne havas artikolon nedifinitan kaj nur unu 
solan nesangeblan artikolon, difinitan same kiel en 
Esperanto. 

b) En la hebrea ne ekzistas diftongojn, car la literoj u 
kaj j estas konsonantoj, same kiel en Esperanto. 

c) La hebrea ne posedas la subjunktivan modon, kaj 
Esperanto ankaŭ ne havas gin. 

ĉ) Same kiel la hebrea, ankaŭ Esperanto ne posedas 
specialajn formojn simplajn por distingi inter perfekto kaj 
neperfekto ce la verboj. 

d) Nur nominativon kaj akuzativon havas la hebrea kaj 
Esperanto. | 

e) La finigo u por la imperativo estas hebrea kaj araba, 
ne elpensaĵo kaprica de Zamenhof, 
f) Same kiel en Esperanto, la hebrea vortaro estas 

arangata lau la radikoj. 
g) El inter la spertoj de la aŭtoro de Esperanto, estis 

eo tiu pri labezono de Netuŝebla Fundamento, kiu en 
la hebrea estas la Biblio, en kiu neniu rajtas sangi aŭ 
korekti ion ajn; ec la plej evidentan eraron oni neniam 
korektas en la hebrea lingvo. Oni nur mencias en la marĝeno 
de la paĝo, kiel oni devas korekte legi la eraran vorton, sed 
tiu Ci restas kaj estas eterne kopiata aŬ represata sen sango. 
Tiu neŝanĝebleco de la modela teksto eternigis la unuecon 
de la hebrea lingvo tra la mondo. Zamenhof kreis Netuseblan 
Fundamenton por Esperanto, kaj plie, tradukis la Biblion, 
kiu ankaŭ por multaj homoj estas nesangebla modelo. Certe 
la lingvo kreskos en la moderna uzado, sed oni ĉiam 
respektos la nesangeblajn modelojn. Tiuj modeloj por ni 
estas “Fundamento de Esperanto”, ”' Fundamenta 
Krestomatio” kaj aliaj verkoj de nia genia majstro. 

Tiuj principoj, elprovitaj en la hebrea tra jarmiloj de 
vivado, konsiderinde simpligis kaj faciligis la Esperantan 
gramatikon; sed la ekstera aspekto de la lingvo, laŭsajne 
estas tute okcidenta, ĉar la internaciaj radikoj, afiksoj kaj 
gramatikaj finaĵoj estas okcidentaj. Ni diras “laŭsajne”” Car la 
aglutinado en Esperanto ankaŭ ne estas okcidenta, sed orienta. 

Aliaj konsiderindaj punktoj gramatikaj estas la ses 
participoj kaj la konjunkcio kaj, kiujn Zamenhof prenis el 
la greka lingvo, kaj la kunfanditaj formoj de prepozicio 
kun artikolo, kiuj bazigas en itala lingvo, kiel ekzemple: 
cel', tral', del'. 

Koncerne la substantivan finaĵon o kaj la pluralan j, tre 
interesan supozon liveris al la Esperantologiaj studoj S-ro 
N. Z. Majmon. En la perfekta studlibro de Gaston 
Waringhien''Lingvo kaj Vivo - Esperantologiaj Eseoj”, 
S-ro Majmon probablas, ke la esperantlingvan substantivan 

finaĵon o kaj la pluralan j estus Zamenhof povinta liveri 

laŭ la aramelingva modelo. Ĉu laŭ tiu ĉi modelo elektis 

Zamenhof la substantivan singularan finaĵon o kaj la 

pluralan oj? Estus pli logike probabli, ke adresinte 
Esperanton unuavice al la Eŭropa publiko, Zamenhof 
ĉerpis la o-finaĵon el la itala (uomo = homo, amico = amiko, 

angela-anĝelo), au el la hispana (canto-kanto, estilo-stilo, 

mano = mano). Tamen, senkonscie povas esti, ke ĝuste la 

aramea finaĵo o por multaj substantivoj kun ties j en la 

pluralo, fiksiĝinte en la subkonscia memoro de la majstro 

dum lia frua juneco, tra la itala kaj la hispana modelo, 

diktis al la majstro lian elekt-decidon. Ĉu tiel, ĉu alie, sed la 
probablo de S-ro Majmon estas sendube okulfrapanta. 
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3 - Afiksoj 

Rilate grandajn vortarojn, la afero estis solvita hazarde. 
Zamenhof memrakontas tiun okazintaĵon en letero de 1895 
al S-ro N. Borokvo;”'Unufojon, kiam mi estis en la 6-a 
aŭ 7-a klaso de gimnazio, mi okaze turnis la atenton al la 

surskribo “'ŝvejcarskaja'” (pordistejo), kiun mi jam multajn 
fojojn vidis, kaj poste al la elpendaĵo “kontiroskaja” 
(sukeraĵejo). Tiu ĉi “'skaja'” ekinteresis min, kaj montris al 
mi, ke la sufiksoj donas la eblon el unu vorto fari aliajn 

vortojn, kiujn oni ne devas aparte elernadi. Tiu ĉi penso 
ekposedis min tute, kaj mi subite eksentis la teron sub la 
piedoj. Sur la terurajn grandegulajn vortarojn falis radio de 

lumo, kaj ili komencis rapide malgrandiĝi antaŭ miaj okuloj. 
La problemo estis solvita - diris mi tiam. Mi kaptis la ideon 
pri sufiksoj kaj komencis multe labori en tiu ĉi direkto. Mi 
komprenis, kian grandan signifon povas havi por la lingvo 

konscie kreata la plena uzado de tiu forto, kiu en lingvoj 
naturaj efikis nur parte, blinde kaj neplene.” 

En naciaj lingvoj estas afiksoj (prefiksoj plus sufiksoj) 
kiuj ofte havas diferencajn signifojn, male ekzistas pluraj 
afiksoj, kiuj esprimas la saman ideon; do el multaj lingvoj 
kiujn Zamenhof scipovis, li prenis siajn afiksojn por ŝpari al 

lernanto la akiron de multaj unuopaj vortoj. Li elektis 

afiksojn, kiuj havas similaĵojn en multaj diversaj lingvoj, do 
faciligas memoradon de vortoj ĉe diversaj popoloj. Pri la 
etimologio de afiksoj, ni observu malsupran liston, ne 
forgesante, ke iuj afiksoj estis prilaboritaj de Zamenhof, kaj 

aliaj estis oficialigitaj de Akademio de Esperanto. 

a) El francalingvo: bo - ad - aĵ - on. 
b) El germana lingvo: ge - mis - ej -em - er - ig - in - ing. 

c) El rusa lingvo:pra - ar - ĉj - eg - il - nj. 

ĉ) El latina lingvo: dis - mal - re - an - ind - ist -ul - um - 

i - end. 
d) El greka lingvo: ek - id - ism. 
e) El angla lingvo: ebl. 
f) El itala lingvo: aĉ - ec - estr. 
g) El latinidaj lingvoj: eks - et. 

ĝ) El slavaj lingvoj: uj. 
h) Sufikso iĝ, uzata por la ideo “fariĝi”, proksimiĝas al 

itala sufikso, kvankam tio estas nura koincido. 

h')Sufikso obl, estas kunmetita el germana vokalo o kaj 

el konsonantoj ol de la angla lingvo (doppelt = double 
double - duobla). 

i) Sufikso op estas inversigo de la distribua prepozicio 

po, kiu en Esperanto havas la saman signifon kiel en 

rusa lingvo. En “Plena Ilustrita Vortaro”, ni trovas 

ekzemplon pri tio: lli marŝis po kvar en vico = ili 
marŝis kvarope en vicoj. 

Ankoraŭfoje ni memorigu, ke kavankam iu aŭ alia afikso 

devenas el difinita lingvo, tiun saman afikson oni povas 
trovi en pluraj aliaj lingvoj. 

la nue monentur lup 
18. JÉcce pedi vobia- tr 
ĉecencem (ameo (up 
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4 - Korelativa tabelo 

Menciinda ankaŭ estas la deveno de “Korelativa Tabelo”. 
Zamenhof arbitre ne elpensis ĝin, kaj iliaj elementoj ne estas 

hazarde elektitaj. Nekompletaj tabeloj estas en slavaj lingvoj, 
kiel ekzemple en bulgara, rusa, latva, litova, ĉeĥa, serba kaj 

slovaka lingvoj. Zamenhof ilin studis kaj logike prilaboris. 
Ni vidu sube: 

l: La komenca litero | devenas el germana “'irgendein'” 
(ia), “irgendeiner” (iu). 

Ĉ: Bone povus esti el pola “wszyscy”” (ĉiuj). 
ES: Finaĵo ES akordas kun genitivo de germana “'wes — 

wessen”” (kies), “des - dessen”” (ties). 

IE: Finaĵo IE memorigas polan “'gdzie”” (kie), “nigdzie” 
(nenie). 

K: Komenca litero K respondas al demanda vorto kia. 
T: Komenca litero T respondas al montra vorto tia. 
NEN: Negativa NEN. 
Tiuj ĉi tri lastaj (K - T - NEN), estas komunaj al multaj 

lingvoj kiel bulgara, portugala, rusa, itala, litova, slovena, 

ĉeĥa, kroata, latava, serba, hispana, romanĉa, franca, pola 
kaj slovaka lingvoj. 

$ - Konkludo 

El ĉio supre dirita, oni povis vidi aspektojn de la 
vortdeveno en Esperanto, kaj precipe, la geniecon de nia 

karmemora majstro Zamenhof, kiu ne nur estis genia homo, 

sed posedis ankaŭ ekde la juneco spertojn, kiajn pluraj 

lingvistoj neniam akiras pri la ekzisto kaj strukturo de 

lingvoj internacie funkciantaj; tial li kreis nian mirindan 

lingvon kun perfekta sekureco laŭ vivantaj modeloj. 

6 - Fontindikoj 

a) Zamenhof - Leteroj: Adolf Holzhaus, 1975. 
b) Lingvo kaj Vivo - Esperantologiaj Eseoj: G. 

Waringhien, 1959. 

c) Lingvaj Respondoj: L. L. Zamenhof, 1962. 
ĉ) Veterano: Ismael Gomes Braga, 1937. 
d) Gvidlibro por Supera Ekzameno: HEA, 1979. 
e) Doktoro kaj Lingvo Esperanto: Adolf Holzhaus, 1969. 
f) Enciklopedio de Esperanto: HEA, 1979. 
g) Esperanto sen Antaŭjuĝoj: Walter Francini, 1978. 
ĝ) Plena Analiza Gramatiko: K. Kalocsay - 

G. Waringhien, 1985. 
h) Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto: SAT, 1981. 
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Gramatiko 

Vortordo en Esperanto * 

Geraldo Mattos, akademiano 

INTER LA CELOJ DE BRAZILA 
ESPERANTISTO ESTAS ANKAŬ 
EBLIGI AL SIAJ LEGANTOJ LA 

PERFEKTIGON DE ILIAJ 
LINGVOKONOJ. POR RESPONDECI 
PRI ĈI TIU TASKO - RESPONDI AL 
DEMANDOJ DE LEGANTOJ PRI 
GRAMATIKAĴOJ - NI INVITIS 

PROFESORON GERALDO MATTOS, 
FAMAN LINGVISTON KAJ 

LITERATURISTON (KIES PROFILON, 
CETERE, NI KONTURAS ALILOKE). 

LA DEMANDOJ POVAS ESTI 
SENDATAJ REKTE AL LI 

(GERALDO MATTOS, RUA NICARAGUA, 
1241 - 80.000 - CURITIBA - PR) 

AŬ AL LA REDAKTORO. 

Se ni prenas ian gramatikon de Esperanto, ne estas 

suprize legi, ke la vortordo en Esperanto estas libera. Kaj 

la gramatikistoj tion pruvas sufiĉe energie: la patro amas la 

filon, la filon amas la patro, k.t.p. Tio tamen ne estas vera. 

Ordinare, la vortordo en Esperanto ne modifas la 

signifon de la propozicio, sed ŝanĝas la fokuson de la 

intereso. Sekve, se mi diras, ke la patro amas la filon, la 

fokuso estas direktita al la patro, sed ĝi estas orientita al la 

filo, se mi prenas alian ordon, kaj diras, ke la filon amas la 

patro. Efektive, se ni volas esti tute precizaj, la tradukoj de 

tiuj propozicioj estus diferencaj: 
— O pai ama o filho, 
— É filho que o pai ama. 
Kaj ankaŭ, por la dua propozicio: 
— Ofilho € amado pelo pai. 

Tio portas nin al la konkludo, ke propozicio kun 

objekto maldekstre de la verbo devus pli bone esti 

tradukata en la portugalan per la respektiva pasiva voĉo: 

— La homon kreis lia kulturo. (W, Auld) 
— O homem foi criado por sua cultura. 

La elekto de alia vortordo devas do esti farata post la 

analizo de la intencata signifo en ĉiu okazo, kiam la signifo 

de la propozicio estas konservata. Tio validas por la frazo 

(aro da vortoj), kie adjektivo ordinare antaŭas substantivon, 

kaj por la sentenco (aro da frazoj), kie la verbo ordinare 
postulas subjekton maldekstren kaj objekton dekstren. 

Ĉiu transmeto de elemento estas signifoporta en la lingvo, 

kaj ne devas esti farata pro postuloj de la verso aŭ kapricoj 

en la prozo. Senemfaza diraĵo devas teni sin en la limoj de 

la plej ordinara sinsekvo. Sekve, ni diru: 

= Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. 

(Zamenhof) 

Se tamen ia motivo aperas por alia sinsekvo, ni ĝin 

kuraĝu: 

— De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis 

plumon. (Zamenhof). 

Se la signifo ne aliiĝas post ia transpuŝo de elementoj, 

instaliĝas tamen nova inferenco, nova fokuso kaj nova 

energio. 
Kaj tamen ne malofte alia vortordo implicas alian 

signifon en la tutan propozicion, kaj ni devas ilin esplori, 

kvankam supraĵe por la celoj de ĉi tiu artikoleto. 
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Esperanto 

La identifikativa sentenco havas rigidan sinsekvon, kiel 
pruvas al ni du propozicioj de Zamenhof: 

— Reĝoj estas almozuloj. (Zamenhof) 
— Almozuloj estas reĝoj. (Zamenhof) 
Alia vortordo ŝanĝas la signifon, aŭ faras la tutan 

propozicion ambigua: 
— Estas reĝoj almozuloj. 
Simile, la netransitiva uzo de la verbo esti implicas du 

diversajn signifojn: 
— Dio estas. Deus existe. 
— Estas Dio. Há Deus. 
Tio estas speciale klara, se al tiu verbo aldoniĝas 

cirkonstanca komplemento: 
— Telero estas sur la tablo. Um prato está sobre a mesa. 
— Estas telero sur la tablo. H4 um prato sobre a mesa. 
La dua okazo estas pli frapa, kaj vidiĝas ĉiam, kiam 

infinitivo kun objekto estas mem komplemento de alia 

verbo: 
— Li devigas min voki ŝin. 

Estas necese, por la tenado de la sama signifo, ke la 

komplemento de la unua verbo estu antaŭa al tiu de la dua, 
kaj ni do povas egale diri: 

— Li devigas min ŝin voki. 
Kaj ĉiu alia sinsekvo estas ambigua. 
La sinsekvo de la vortoj en la frazo prezentas kuriozan 

aliigon de signifo verŝajne nur en unu sola okazo, cetere 
analoga al tiu de la portugala: 

— Tri aliaj libroj, Tres outros livros. 
— Aliaj tri libroj. Outros tres livros. 
La tuta diferenco kuŝas en tio, ke la dua vortordo 

implicas ĉiam minimume unu antaŭan triopon, dum la unua 
implicas nur minimume unu antaŭan libron. 
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Avangarda romano en klasika Esperanto 

Leopoldo Knoedt, akademiano 

UNU EL LA ĈEFAJ - KAJ PLEJ LEGATAJ - RUBRIKOJ DE KIU AJN 
REVUO ESTAS TIU DESTINITA AL RECENZADO DE LIBROJ. 

PRECIPE EN ESPERANTUJO, KIE LA LEGEMO PLI EVIDENTIĜAS, 
ESTAS KVAZAŬ DEVIGO, KE REVUO ENTENU TIAN RUBRIKON. 

BRAZILA ESPERANTISTO OBEAS AL TIU ORDONO DE LA 
LEGANTOJ KAJ MALFERMAS ANKAŬ SIAN “RECENZANGULON”. 

SE POR MULTAJ PERIODAĴOJ ESTAS MALFACILE TROVI 
KOMPETENTAJN RECENZISTOJN, NI PRI TIO NE RAJTAS PLENDI. 
LEOPOLDO KNOEDT ESTAS SUFIĈE KONATA DE LA BRAZILAJ 

ESPERANTISTOJ. AKADEMIANO, REDAKTORO POR BRAZILO DE 
LA REVUO FONTO - INTER ALIAJ OKUPOJ - LEOPOLDO KNOEDT, 
PASIA AMANTO DE LA ESPERANTA LITERATURO, ESTAS LA 
ĜUSTA PERSONO: POR RESPONDECI PRI ĈI TIU RUBRIKO. 

ELDONANTOJ POVAS SENDI SIAJN LIBROJN POR 
RECENZO AŬ AL LA REDAKTORO AŬ REKTE AL LA RECENZISTO 
(LEOPOLDO KNOEDT — ENCONTRO DAS AGUAS,G.10-42.700 - 

LAURO DE FREITAS - BAHIA). 

KANAANO (1902). Graca Aranha (1868- 
1931). El la portugala trad. Caetano 
Coutinho (1879-1970). Ilustr. Percy Lau 
(1903-1972). Bras(lia. Brazila Esperanto- 
Ligo, 1987. 188 p. 211 cm. 

Temas pri socia romano, kies intrigo 
taŭgis precipe por analizi kaj pilorii la 
maljustan socian strukturon regantan en 
tiama Brazilo. Bedaŭrinde pluraj el 
la anatemitaj misoj persistas. La Justico 
fariĝis tamen malpli despota, ol ĝin spertis 
la aŭtoro dum sia oficado kiel prokuroro 
kaj juĝisto en germana kolonio en la ŝtato 
Espírito Santo, scenejo de la romano. La 
timo pri politika domino far fremda 

regno malaperis, sed daúras premo pro 
dependeco pli subtila, nome ekonomia, 
cetere komune suferata de la Tria Mondo. 

Alia kondamnita malbono, agreso 
kontraŭ la naturo, fariĝis eĉ pli akuta. Ĝin 
bone esprimas ĉefrolulo Milkau (p. 69), 

parolante kvazaŭ nuntempa verdulo. 
Ankaŭ SATano: “Patrujo estas pasonta 
abstraktaĵo, kiu pereos.” Sed la ĉefa 
kritiko celas la ideojn disvastigitajn de 
Gobino' per sia Eseo pri Rasa 
Determinismo (1853-55) pri pretenda 
supereco de pura raso, nome la arja. Tio 
evidente forprenus ĉiun esperojn pri 
progreso de nia rasa mikspoto. Ni preferas 
kredi, ke miksraso, simile al alojo, fariĝos 

produkto pli nobla, ol ĉiu komponanto. 
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Enteksitaj en la epizodaron aperas 
majstraj priskriboj de la medio kaj de la 
rilatoj de la homo al ĝi, kiel arbarbruligo 
estiel plej facila rimedo por akiri 
kultivotan grundon. 

La aŭtoro rapide famiĝis pro tiu ĉi sia 
literatura debuto entenanta tian kuraĝan 
nudigon de la sociaj postuloj. Sekvante 
brilan diplomatan karieron, li daŭre verkis 
estiel avangarda literatoro, marsante 

ĉiam flankĉeflanke kun la junularo, 
kvankam mem kreinte neniun skolon. 
Estis li, kiu faris da inaŭguran paroladon 
ĉe la Semajno de Moderna Arto (1922), 
kiu skandalis pro la novaj formoj de 
beletro kaj plastaj artoj. Malgraŭ ke li 
estis unu el la kunfondintoj de la Brazila 

Akademio de Beletro, en 1924 li brue. 

eksiĝis, proteste kontrau ĝia konformisma 
konduto, speciale rilate la lingvon, kies 
evoluon sendepende de la patrina 
portugala li akre defendis. 

La ilustristo, Percy Lau, naskita 
peruano, radikiĝis en Brazilo, kaj ofice 
travojaĝanta ties regionojn, krajonpinte 
kaj tre artisme, eternigis iliajn homojn, 
bestojn, plantojn kaj pejzaĝojn. 

La tradukinto, Caetano Coutinho, unu 
el la pioniroj de la brazila esperantista 
movado, redonas - paradokse, se konsideri 

la avangardismon de la aŭtoro - en tre 
klasika Esperanto la originalan tekston. 
Liaj skrupuloj pri uzado de neologismoj 
bone speguliĝas en unukajduonpaĝa 
pravigo, preskaŭ senkulpigo pro uzo de 
saŭdado. Sole riproĉebla estas la uzo de 
priokup/i/iĝi en la senco de maltrankvil/ 
ig//iĝi, cetere ofta eraro de brazilaj 
esperantistoj. 

La traduko fariĝu unu el la Esperantaj 
klasikaĵoj, same kiel la originalo fariĝis 
klasikaĵo de la brazila literaturo. 

08



Libera forumo 

Kelkaj konstatoj kaj sugestoj 

pri Esperanto en Brazilo 

— La brazila inflaciego laboras kontraŭ ni. 
— Do, ni devas esti prudentaj kaj ŝparemaj. 
— Sed ni devas esti kreemaj (inventemaj). 
— Ni devas uzi nian (malmultan) monon en 

Brazilo, kie ĝi estas pli necesa kaj pli efika por nia 
movado. 

Sugestoj: 

Alberto Flores, Vicente Werneck, rade 

Sérgio Assunção kaj 

Cláudio Luiz Stehling lies 

Ni devas peti apogon de aliaj institucioj. 
Jen unu el la vojoj por mildigi nian 
kronikan mankon de mono kaj superi nian 
malfortecon. 
Ni devas uzi la propagandon por havigi monon. 
Ni devas prepari kaj vendi esperantaĵojn. 

8. Manko de borit nacia interligilo (revuo, bulteno) 
NE MALOFTE ONI HAVAS PROPONON, 

SUGESTON, KRITIKON PRI LA MOVADO, 
KAJ NE SCIAS PRECIZE AL KIU DIREKTI 
ĜIN, AŬ KUN KIU PRIDISKUTI ĜIN. NI 

PROPONAS DO, KE VI UZU ĈI TIUN SPACON 
POR VIAJ ANALIZOJ PRI LA MOVADO EN 
BRAZILO. ĈIUJ KONTRIBUAĴOJ ESTAS 

BONVENAJ, PRECIPE TIUJ KIUJ PRITRAKTAS 
LA PERSPEKTIVOJN DE ESPERANTO EN NIA 
LANDO. POR INAŬGURI LA RUBRIKON, NI 
ELEKTIS TEKSTON KUNVERKITAN DE LA 
INĜENIEROJ ALBERTO FLORES, VICENTE 

WERNECK, SÉRGIO ASSUNÇÃO KAJ 
CLÁUDIO LUIZ STEHLING, EL VOLTA 

REDONDA - RJ. 
MALGRAŬ TIO, KE LA TEKSTO ESTIS 
ELLABORITA EN 1986, KELKAJ EL LA 

KONSTATOJ RESTAS (ĈU MIRINDE?) TRE 
AKTUALAJ, KAJ NI ESTAS CERTAJ, KE ILI 

PROVOKOS VIAN REAGON. 

1. Aliĝo al UEA estas multekosta kaj malmulte 
utilas al ni, brazilanoj. 

2. UEA - agado preskaŭ nenion influas en la 
Brazila E-movado, krom pere de la Jarlibro 
(tre utila) kaj la revuo Esperanto (informilo pri 
la movado ekstere de Brazilo). 

3. La internaciaj kongresoj ankaŭ neniom utilas al 
la brazila E-movado. Ili estas ekster la mona 
ebleco de preskaŭ la tuta brazila esperantistaro. 

4. La lernolibrojn kaj vortarojn, eldonitajn ekster 
Brazilo, tre malofte ni povas aĉeti kaj uzi en 
niaj E-kursoj. Ili estas multekostaj kaj ne 
troveblaj en grande kvanto en Brazilo. 

5. Tio montras, ke ni devas kalkuli je niaj propraj 
brazilaj fortoj. 

6. Bedaŭrinde, la brazilaj fortoj estas feblaj, tre 
malfortaj kaj, ofte, misuzataj. 
— La malforteco de la brazila E-movado, laŭ nia 

opinio, devenas de: 
7. Manko de mono! 

— La aktivaj esperantistoj estas malmultaj kaj 
ne riĉaj. 

— La aspekto kaj enhavo de niaj publikigaĵoj 
ankoraŭ ne estas kontentigaj, malgraŭ la, 
bonvolo kaj dediĉo (laŭdinda) de la 
redaktoroj. 

— Ni bezonas nacian revuon aŭ bultenon sufiĉe 
bonan: 
1-e - por informi, allogi kaj plezurigi la 

legantojn. 
2-e - por interligi la brazilan esperantistaron. 
3-e - por esti uzata kiel demonstro de la 

utileco de Esperanto, kiel varbilo kaj 
allogilo por reteni en la 
movado la lernintojn de Esperanto. 

— Bedaŭrinde, ni instruas Esperanton, dum 
kelkaj monatoj; ni faras nian eblon por 
“vendi” nian idealon al la lernantoj; ni oferas 
nian tempon, laboron kaj eĉ nian monon, kaj, 
post la kurso, ni forlasas la lernintojn sen iu 
ajn apogo, sen ia ajn kontakto kun la 
E-movado! Tiel agante, ni forĵetas nian tutan 
laboron tra la fenestro! 
Ĝi estas grande perdo de tempo kaj de 
laboro, kaj precipe perdo de la lernintoj 
mem, eble por Ciam. 

Sugestoj: 

8.a - Ni devas eldoni bone redaktitan kaj'legindan 
informrevuon (aŭ bultenon) kaj sendi ĝin 
(krom al la abonantoj, antikva esperantisto, 
membroj de la Ligo, Societoj, k.t.p.) ankaŭ 
al ĉiuj lernantoj kaj lernintoj, je tre malalta 
prezo, aŭ eĉ senpage, dum ses monatoj (aŭ 
unu jaro). Poste ili decidos ĉu ili abonos aŭ 
ne. 

8.b - Ni povas krei “specialan kason” por tio. 
8.c - Ni povas krei, en la Ligo, la kategorion de 

“lernanta membro” - en kiu oni rajtas eniri 
nur unufoje, dum ses monatoj, kaj pagi tre 
malaltan kotizon. 

8.d - Se la revuo aperigos anoncojn, tio helpos 
solvi la monan flankon. 

9. Manko de lemolibroj kaj vortaroj. 
— Neniam devas manki taŭgaj lernolibroj kaj 

vortaroj 
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— Estas nepre necese reeldoni vortarojn 
(Portugala-Esperanto kaj 
Esperanto-Portugala) 

— La tuta movado en Brazilo estos bremsita de 
tiu manko! 

Sugestoj: 

9.a - Eble la Kultura Kooperativo de Esperanto 
povas zorgi pri lernolibroj. 

9.b - Eble la Spiritisma Federacio povas helpi, 
eldonante vortarojn. 

10. Manko de baza literaturo 
— Ni konstatas, ke mankas simplaj kaj interesaj 

legaĵoj por la komencantoj. 
— Ni jam havas sufiĉe da poeziaĵoj kaj religiaĵoj, 

Ili estas tre valoraj, sed la novaj esperantistoj 
tre malofte legas ilin. 

Sugestoj: 

10.a - Eldoni facilajn,simplajn, allogajn, interesajn, 
bazajn legaĵojn (se eble, ilustritajn). 

- Ili estas allogaj kaj pli facile vendeblaj. 
Ekzemple: “Karlo”, de E. Privat kaj “Gerda 
Malaperis”, de C. Piron. 

11. Manko de informado pri Esperanto 
— Bedaŭrinde, post 100 jaroj, la mondo ankoraŭ 

na estas bone informita pri la ekzisto kaj 
utileco de Esperanto. 

— La vero estas, ke la ĝenerala publiko, la plej 
granda parto de la junularo (la espero de la 
mondo) kaj de la kleraj personoj (studentoj, 
instruistoj, profesoroj, k.t.p.) neniam estis 
sufiĉe informitaj pri la ebleco uzi Esperanton. 

— Ni, la esperantistoj, estas fieraj pri nia 
E-trezoro, sed ni neglektas montri ĝin al la 
mondo! 

— Ni devas intensigi la informadon al la 
publiko, ĉiamaniere. 

Sugestoj: 

11.a - Ni devas organizi bankon de artikoloj kaj de 
informmaterialo, por sendi al la aktivuloj 
kiuj volas aperigi ilin en ĵurnaloj aŭ bultenoj. 

11.b - La Ligo kaj la kluboj bezonas krei apartan 
informan sekretariejon, por nur zorgi pri 
informado. 

11.c - Ni bezonas prepari kaj disvendi diversajn 
tipojn de esperantaĵojn, por informi kaj voki 
la atenton pri Esperanto. Ekzemple: 
ŝloŝilteniloj, ĉemizetoj, plastikaĵoj, afiŝoj, 
glumarkoj, flugfolioj, leterkovriloj, 
leterpaperoj, poŝtkartoj, paperujoj, 
kalendaroj, ŝildetoj, insignoj, flagetoj, 
strandtukoj, k.t.p. 

12. Regionaj renkontiĝojn 
- Ni devas daŭrigi kaj intensigi tiujn renkontiĝojn: 

1-e - por pridiskuti niajn regionajn kaj ĝeneralajn 
problemojn. 
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2-e - por doni oportunecon de interkono kaj 
kunfratiĝo al la geesperantistoj. 

3-e - por stimuli la regionan agadon. 
4-e - por montri al la publiko kaj al la oficialaj 

instancoj ke Esperanto ekzistas, funkcias 
kaj estas utila. 

5-e - por informi, ĉiamaniere, pri Esperanto, al 
ĉiuj en la regiono. 

6-e - por doni al la esperantistaro oportunecon 
praktiki kaj poluri la uzadon de la lingvo 

13. Naciaj kongresoj 
- Ne necesas, ke ili okazu ĉiujare 
- Oni devas tre zorge prepari ilin, kaj tio 
postulas tempon, intensan informadon kaj 
preparlaboron. 

- La esperantistoj bezonas esti frue informitaj 
pri la epoko de la nacia kongreso (almenaŭ 
antaŭ unu jaro), por programi sian vivon. 

- Memoru, ke la informoj pri Esperanto, en 
Brazilo, nuntempe, vojaĝas tre malrapide. 
Ni estas izolitaj kaj disigitaj, kaj ankaŭ 
malbone informitaj. 

14. Problemoj kaj solvoj 
- Ni devas pridiskuti niajn problemojn kaj 
- listigi ĉiujn sugestojn por solvi ilin, eĉ la plej 
frenezajn. 

- Kiam ni estas konsciaj pri niaj mankoj kaj 
problemoj, tiam estas pli facile cerbumi, 
analizi kaj decidi kion fari (aŭ kio estas 
farenda). 

- Ni devas scii kiel niaj gesamideanoj agis kaj 
solvis la malfacilaĵojn. Ni devas ekzameni ĉu 
estas eble fari ion similan en nia loko. 

- Kompreneble, ni devas adaptiĝi, ĉar la solvoj 
kaj agmanieroj kiuj taŭgis en iu loko, ne ĉiam 
estas egale uzeblaj en alia loko. La homoj kaj 
la kondiĉoj ne estas la samaj en ĉiuj lokoj. 

15. Instigiloj por lerni Esperanton 

- La homoj bezonas instigilojn, motivojn, por 
lerni aŭ fari ion. 
Oni ĉiam demandas: “'por kio utilas tio?” 

- Protio, ni devas insisti ĉe le oficialaj instancoj, 

pere de funkciuloj, politikistoj, autoritatuloj: 
1-e - por enmeti Esperanton kiel lingvon 

akceptatan en la ekzamenoj por eniri en la 

Universitatojn. 
2-e - Por doni kelkajn poentojn al la personoj 

kiuj, en publikaj konkursoj, por oficisto, 
profesoro, instruisto, k.t.p., pruvas koni 
Esperanton (per ekzameno aŭ alimaniere). 

16. Ĉu ni faras ĉion kio estas ebla? 
- Ni'ankoraŭ estas tre amatoraj kaj naivaj en nia 

agado por Esperanto! 
- Multaj el ni estas idealistoj, sed preskaŭ 
nenion faras por dissendi nian idealon! 

- Ni devas agi kun fido kaj espero, sed agi 
praktike. 

- Ni devas demandi al ni mem: kion mi faras? 
Kiu povas helpi min? Ĉu vere mi estas 

helpinda? Ĉu mi helpas iun, aŭ mi estas nur 
rigardema esperantisto? 

10



Raporto, 
  

24a Brazila Kongreso de Esperanto 

En la serĉo de novaj vojoj 

EN ĈI TIU RUBRIKO NI PLANAS RAPORTI PRI LA PLEJ GRAVAJ OKAZAĴOJ DE LA 
ESPERANTO-MOVADO, AŬ, EN LA MANKO DE TIA EVENTO, INTERVJUI EMINENTAJN 

PERSONOJN, KIUJ NE NECESE DEVAS ESTI ESPERANTISTOJ. NENIO PLI ADEKVATA, POR LA 
UNUA NUMERO DE LA NOVA FAZO DE BRAZILA ESPERANTISTO, OL RAPORTI PRI LA 24-A 

BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO, SENDUBE LA PLEJ ELSTARA EVENTO DE LA BRAZILA 

La jaro 1988 estis tre grava 
por la Esperanto-komunumo kiel 
tuto. Post la festoj de la 
centjariĝo, aperis la unuaj defioj 
pri la matureco de la movado por 
alfronti la duan jarcenton de la 
lingvo. En Brazilo, la demando 
estis speciale atentiga, ĉar 1988 
estis ne nur la unua jaro post la 
centjariĝo, sed ankaŭ la unua jaro 
de efektivigo de pli konkretaj 
paŝoj por la modernigo kaj 
renovigo de la movado en la 
lando, post la kunfandiĝo de la 
du antaŭaj naciaj asocioj - Brazila 
Esperanto-Ligo kaj Brazila 
Konsilantaro de Esperanto - 
el kio rezultis la nuna BEL. 

La debato pri la serĉo de novaj 
vojoj estis la centro de la atento 
de pli ol 200 personoj, kiuj, 
venintaj el preskaŭ ĉiuj ŝtatoj de 
la lando, kunvenis, en 
Macei6-AL, de la 11-a ĝis la 15-a 
de julio de la pasinta jaro, kun la 
espero doni/ricevi taŭgajn 
respondojn al la demando 
starigita de la organizintoj de 
la 24-a Brazila Kongreso de 
Esperanto: “Post la centjariĝo 
kiel pli efike movadi”? 

Post viglaj diskutoj, la 12-an 
de julio, la kongresanoj, dividitaj 
en laborgrupoj, listigis la ĉefajn 
problemojn de ili trovitajn en la 
nacia movado. La duan tagon, la 
13-an de julio, la kongresanoj 
elstarigis la celojn kiujn oni devas 
urĝe atingi, por faciligo de la 
laboro de BEL kaj de ĝiaj 
kontaktoj kun la membroj. La 
laborgrupoj prezentis la 
rezultojn de la diskutoj la 15-an 
de julio, kiam la pleno alprenis la 
decidojn de la kongreso (vidu 
ĉion en aparta pago ) 
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MOVADO EN LA PASINTA JARO. 

  

Lokaj autoritatuloj kaj BEL-estraranoj en la inaŭguro de la kongreso 

La kongreso 

Organizita de Brazila 
EsperantoLigo kaj Alagoana 
Asocio de Esperanto, la 24-a 
Brazila Kongreso de Esperanto 
estis malfermita la 11-an de julio, 
en la sidejo de la Historia kaj 
Geografia Instituto de Alagoas, 
kies prezidanto, D-ro Luiz 
Medeiros Netto, faris interesan 
paroladon pri la utileco de 
Esperanto en la nuntempa 
mondo, kiel instrumento por 
kunfratigo de la popoloj, 
efektiva garantio de la paco en la 
mondo. 

Krom la diskutrondoj pri la 
kongrestemo (kies konkludoj ni 
aperigas ĉirubrike), okazis ankaŭ 
diversaj kursoj, gviditaj de 
eminentaj-brazilaj esperantistoj. 
Jair Salles gvidis kurson por 
ne-esperantistoj kaj 
komencantoj, Leopoldo H. 
Knoedt, akademiano, instruis pri 
tradukado, dum profesoro 

Geraldo Mattos, ankaŭ 
akademiano, gvidis kurson pri 
“Pedagogiaj gvidlinioj pri 
instruado de Esperanto.” 

Inter la numeroj prezentitaj 
dum la artaj vesperoj elstariĝis la 
recitalo de la operkantisto 
Geraldo Freire, el Salvador, kaj la 
surscenigo de la folklora verko 
“La paŝtistinetoj.” 

Ekzamenoj 

Sub la respondeco de la 
brazila sekcio de Internacia Ligo 
de Esperantistaj Instruistoj 
(ILEI), kaj de Brazila Esperanto- 
Ligo, okazis dum la 24-a BKE 
ekzamenoj pri daŭriga, supera kaj 
instruista kursoj. 

- La Juĝ-Instrua Komisiono de 
ILEI, kiu rolis kiel 
ekzamenkomisiono konsistanta 
el la profesoroj Geraldo Mattos, 
Elvira Fontes, Paulo Amorim 
Cardoso kaj Leopoldo Knoedt 
ekzamenis kaj aprobis la 
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kandidatojn Carlos Alberto da 
Silva Santos, Edgar Martins de 
Oliveira, Fernando Carlos de 
Araŭjo, Josĉ Pauluk, Laĉrcio 
Olivetto kaj Waldemiro Lage 
Passos, en la daŭriga ekzameno, 
José Luiz Ferreira, Roberto 
Vieira Rezende kaj Wagner Luis 
Teodoro de Farias, en la supera 
ekzameno, kaj Aristophio 

universitatoj; 2. Inviti gravulojn 
de la movado de aliaj urboj por 
prelegi en la nia; 3. Disvastigi la 
prelegojn per radio, televido, 
Ĵurnalo , afiŝo k.a., ne forgesante 
ekspoziciojn antaŭ la prelego kaj 
kurson tuj poste; 4. Anonci, ke 
lernantoj gajnos stipendiojn, 
rabatojn kaj vojaĝojn al aliaj 
urboj; 5. Okazigi konkurson inter 

   

                      

   

   

Unu el la plej interesaj numeroj de la arta 
vespero estis la prezentado de la folklora 

verko “La paŝtistinetoj”. 

Andrade Alves Filho, Cicero 
Gabriel Cardoso Soares kaj 
Manoel Borges dos Santos, en la 
instruista ekzameno. 

La brazila sekcio de ILEI 
planas enkonduki en la 
proksiman BKE ankaŭ 
ekzamenon por bazaj kursoj. Laŭ 
la respondeculoj pri la iniciato, 
la eksperimento estis tre pozitiva 
kaj oni decidis oficialigi la 
ekzamenojn, kiuj okazos dum 
ĉiuj naciaj kongresoj de 
Esperanto. 

ILEI-Seminario 

Paralele al la programo de la 
24-a BKE, okazis en Alagoas, la 
10-an kaj 11an de julio, la 
seminário de ILEI, gvidita de 
Elvira Fontes, reprezentanto de 
la instituto en Brazilo. La 
seminario konkludis ke, por 
disvastigi Esperanton, oni devas: 
1. Skribe aŭ parole kontaktiĝi 
kun instruistoj, profesoroj kaj 
direktoroj de lernejoj kaj 
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ĝis la 17-a de julio, filatela 
ekspozicio ĉe la poŝtoficejo - 
apogita de la Filatela klubo de 
Alagoas - rapida baza kurso de 
Esperanto, por la ĝenerala 
publiko, gvidita de Paulo Amorin 
Cardoso, ĉe la Federacia 
Universitato de Alagoas, de la 
27-a de junio ĝis la 8-a de julio 
1988 kaj debatoj pri Esperanto 
ĉe du lokaj radiostacioj. 

Kunsido de BEL 

La 11an de julio, posttagmeze, 
okazis kunsido de la konsilantoj 
kaj estraranoj de Brazila 
Esperanto-Ligo. La prezidanto de 
BEL, Néia Lúcia Souza, prezentis: 
al la konsilantoj la estraran 
raporton pri la jaro 1987, kiu 
estis unuanime aprobita. L a 
konsilantaro decidis ankaú 
aprobi la proponon pri la 
efektivigado de la tri proksimaj 
kongresoj, en Campo Grande-MS. 
ĉijare, en Salvador-BA, en 1990. 

La koruso de la Baptista Eklezio de Faro! kantas la himnon de Esperanto, dum la malfermo. 

la lernantoj por elekti la plej 
bonajn kaj al ili doni la premiojn; 
6. Tiuj lernantoj-vojaĝantoj estos 
gastigataj de esperantistoj de tiu 
urbo kien ili vojaĝos. 

Paralelaj eventoj 

Ankaŭ paralele al la 24-a BKE 
okazis la ekspozicio 
“'Esperanto-100 jaroj de 
internacia kulturo”, de la 9-a 

kaj en Manaus-AM, en 1991. 
Alia, gravega decido, estis Sangi 
la statuton de BEL, reduktante 
tiel la mandaton de la nuna 
estraro de 4 al 3 jaroj. La nova 
estraro de BEL elektiĝos jam 
ĉijare, okaze de la 25-a BKE, en 
Campo Grande 

La decidojn alprenitajn de la 
supera konsilantaro, rilate al 
plej diversaj temoj, ni publikigas 
en aparta paĝo. 
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Decidoj de la kongreso 

Dum la 24-a BKE, la 
kongresanoj, post vigla debato 
pri la kongrestemo, alvenis al 
diversaj proponoj. Laŭ la nuna 
statuto de Brazila Esperanto- 
Ligo, la kongreso ne estas 
decido-pova. Pro tio, la estraro 
de BEL arigis la proponojn kaj 
ilin sendis al la Supera 
Konsilantaro, kiel subtenon por 
ĝia agado. 

Kiel rezulto de la unua 
diskuttago, la kongresanoj listigis 
la jenajn problemojn, kiuj, laŭ ili, 
malhelpas la fortigon de la 
movado en Brazilo: 

1. Manko de informiteco pri la 
vera celo de Esperanto, 
Esperanto-kulturo kaj interna 
ideo. 

2. Manko de kunlaboro kaj 
apogo de oficialaj instancoj, 
firmaoj kaj politikaj partioj, kaj 
alternativaj movadoj. 

3. Manko de gvidlinio kaj 
aktiveco ĉe BEL. 

4. Manko de pliaj kategorioj 
por aliĝi-al BEL (kaj kongresoj) 
kaj samtempe aliĝo al la 
organizaĵoj. 

5. Manko de Kongresa 
Regularo, planado de ceremonioj, 
ĉeesto en la kongresaj laboroj kaj 
efektiveco de la konkludoj. 

6. Esperanto-kluboj: sencelaj, 
nefunkciantaj. 

7. Tro da kritiko kaj planoj kaj 
malmulte da rezulto. 

8. Manko de unueca informilo 
por la brazilaj esperantistoj 
kaj ofta informado al la ekstera 
publiko. 

9. Manko de bone preparitaj 
Esperanto-instruistoj por 
elementa, daŭriga kaj supera 
kursoj. 
10. Manko de taŭgaj enklasaj 

kaj korespondaj kursoj. 
11. Manko de baza nacia 

instrumetodo, centrigo de 
kursoplanado kaj oficialaj atestoj. 
12. Manko de mono, homforto 

kaj efika ĝenerala kunlaboro. 
Listiginte tiujn problemojn, la 

kongresanoj alvenis al la jenaj 
celoj, kiujn oni urĝe bezonas 
atingi, por plibonigi la brazilan 
movadon: 
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1. Por ĉiu kategorio 
(kursniveloj) ekzistu atestilo de 
BEL 

2. Selektado far komisiono de 
kapablaj instruanto kaj metodoj 
(enklasaj, perkoresponde kaj por 
lernantoj kaj por instruantoj). 

3. Estu esperantistaj instruistoj 
en ŝtataj lernejoj. 

4. BEL laboru kiel entrepreno 
surbaze de laborplano, kunlaboro 

de laborplano, sub la respondeco 
de la planinto. 

La lastan tagon de la kongreso, 
la kongresanaro decidis: 

1. La rezultoj de la kongresa 
debato BEL diskonigu pere de la 
venonta informilo. 

2. BEL plu havu jaran kotizon 
laŭ OTN, sed en pluraj kategorioj. 

3. BEL diskonigu liston de sia 
libroservo kun prezo en OTN 

  

Pli ol 200 personoj ĉeestis la malfermon de la 24-a BKE 

laŭ solidareco (volontulo unue, 
dungitoj poste). 

5. Ĝustatempa pago de la 
aliĝkotizo (flanke de 
BEL-membraro). 

6. Malcentrigo de la laboro. 
7. Enkasiga sistemo laŭ OTN, 

por membroj (starigi plurajn 
kategoriojn) kaj libroservo. 

8. Konsidero pri la eblecoj 
sukcesi monrimedojn, inkluzive 
ekstermovadajn (N.R.: Pri ĉi tiu 
punkto vidu raporton en la 
venonta Brazila Esperantisto). 

9. Ni havu diskonigservon. 
10. Estu aplikebla Kongresa 

Regularo kaj Konstanta 
Kongresa Komitato. 
11. BEL havu principaron kaj 

minimumajn bazajn kondiĉojn 
kaj informojn por fondo de 
kluboj (grupiĝoj). 

12. Ĉiu kritiko estu direktata al 
BEL-Konsilantaro, akompanata 

(fiska) 
4. BEL analizu ĉu uzi 

internacian respondkuponon kiel 
valuton estas pli trafa ol uzi OTN 
- la decidon prenu Financa 
Komisiono. 

5. BEL starigu informbankon 
kaj tutlandan informservon. 

6. Premi UEA-n por la 
restarigo de la Internacia 
Gazetara-Servo. 

7. BEL starigu Financan 
Komisionon kiu ĝin administru 
entreprenece por sukcesi 
monrimedojn en kaj 
ekstermovade. 

8. Ni kreu Fonduson aŭ 
Societon “'Ismael Gomes Braga”, 
en kiu ni partoprenos laŭ 
krompago al BEL-aliĝo (ĝin 
kunordigos la proponinto, Jose 
Mário Marques). 

9. Sendi al la nepagintaj 
membroj 1988, la libreton “O 
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Que é o Esperanto” (Kio estas 
Esperanto) - Coleção Primeiros 
Passos (Kolekto Unuaj Paŝoj), 
per la rembursa sistemo, kune 
kun la aliĝilo. La libro funkcios 
kiel allogilo, kaj ili pagos entute 
Cz$ 5.000,00. La proponinto, 
S-ro Sfrio Silva, pruntedonas al 
BEL Cz$ 100.000,00 - sen 
tempolimo por repago kaj sen 
revalorigo - por la plenumado de 
la projekto. S-ro Jose Mario 
Marques donacas al BEL 45 
ekzemplerojn de “Kio estas 
Esperanto”. Estis akceptita la 
sugesto de Néia Lúcia Souza, 
ke ni uzu ankaú la libreton 
“Essência e futuro da idéia de 
uma Língua Internacional” 
(Esenco kaj Estonteco de Ideo 

pri Internacia Lingvo), de kiu 
BEL havas kvanton (eldonitan 
de Zamenhof Editores). 

10. BEL kreu komisionon kiu 
selektos klerajn instruistojn kaj 
metodojn (enklasajn, 
perkorespondajn, TV-radiajn, 
kaj por lernantoj kaj por 
instruistoj). 

11. Ni aprobu mesaĝon al 
Deputito Denisar Arneiro kaj al 
MEC-funkciulo dankante la 
laboron kaj apogante la 
iniciaton enkonduki leĝon pri: 
Esperanto-instruado (komisiito: 
Roberto Resende). 
12. BEL kontaktu ĉiujn 

asociojn por paroli al deputitoj 
el ĉiuj ŝtatoj, cele al aprobo de la 
menciita leĝo» 

13. Kreo de Konstanta 
Kongresa Komitato, kies unua 
tasko estas ellabori novan 

. Kongresan Regularon. 
14. BEL preparu principaron 
kun minimumaj bazaj kondiĉoj 
por aliĝo de Esperanto-grupo al 
BEL, kun informoj kaj konsiloj 
pri ilia funkciado. 

15. BEL invitu la asociojn kaj 
individuajn membrojn formi la 
komisionojn cele al malcentrigo 
de la laboroj. 

16. Ĉiu kritiko estu direktata 
al la Supera Konsilantaro, pere 
de BEL - estraro, kun 
solvo-propono. 

[i E] 

  

Decidoj de la Supera Konsilantaro de BEL 

1. Ŝanĝoj en la statuto 
(registritaj en la protokolo) 
(N.R.: Pri tio ni raportos 
en la venonta numero de 
Brazila Esperantisto) 

2. La kategorio Dumviva 
Membro estu 30-oble la 
kategorio abonanto (75 
OTN). 

3. Presi membrokarton por 
sendi al la aliĝintoj - sendi la 
presaĵojn de la kuranta jaro, 
okaze de la aliĝo. 

4. Rekomenci la lastajn 
nivelojn de la 
perkoresponda kurso, pro 
tio ke ili ne tro dependas de 
la baza kurso kaj ankaŭ ne 
estas tre koste ilin prepari. 
Trovi respondeculon por 
zorgi pri iliaj planado, 
organizado kaj disvolviĝo. 

5. Aldoni al la prezo de la 
libroj kaj periodaĵoj el 
ĉksterlando procentaĵon por 
helpi en la bankkostoj. 

6. Eldoni Brazilan 
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Esperantiston pli simplan ol 
estis ĝis nun la intenco 
de la estraro. Tuja, simpla, 
por anstataŭi ligilo-n, kun 
novaĵo pri la tuta lando, 
zorge farita, bone 
kompostita. Por la plenumo 
de tiu ero, S-ro Ledon sin 
proponis pagi la proksiman 
eldononde la informilo. 

7. Por la Kongresa Regularo: 
eviti, ke fremdaj organizaĵoj 
malkarakterizu la kongreson 
de BEL. 

8. Por la aliĝo al la 25-a BKE, 
ŝanĝi la kotizon laŭ la sama 
proporcio de la 24-a BKE. 

9. Dungi oficiston por helpi ĉe 
BEL. 

10. Aĉeti la necesan 
skribmaŝinon (elektran). 

11. Antaŭenpuŝi la pretigon de 
la perkoresponda kurso. 

12. Organizi specialajn kursojn 
pri fakaj temoj, kiuj 
alportos konon kaj 
perfektiĝon al la 

esperantistoj kaj monon al 
BEL. 

13. Komisii la konsilanton, S-ro 
Itacir Luchtemberg, el 
Curitiba, prepari novan 
statutprojekton por Brazila 
Esperanto-Ligo. 

14. Por la aliĝkotizo 1989, kaj 
pro la statutŝanĝo (la 
kategorio individua membro 
estis dividita), la situacio 
estu la jenar 

Membro abonanto- 2,50OTN 
familiano - 1,50 OTN 
studanto - 1,00 OTN 
helpanto - minimume 

4,00 OTN. 

15. Post la organizado de 
la Biblioteko Carlos Domingues, 
aúkcii la oblajn ekzemplerojn tie 
trovitajn - tio ne signifas, ke la 
stoko restos kun nur unu 
ekzemplero titole. 

[.—— ro 
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La forto de brazilaj asocioj 

ĈI TIU RUBRIKO PREZENTAS BRAZILAJN ESPERANTO-ASOCIOJN. ĜI ESTAS JE LA DISPONO 
DE ILI POR LA PUBLIKIGADO DE ILIAJ NOVAĴOJ. LA NUNA NUMERO PREZENTAS LA 

ASOCIOJN KIUJ RESPONDIS AL LETERO DE LA REDAKTORO (PLI OL 100 LETEROJ ESTIS 
SENDITAJ AL ADRESOJ DE ASOCIOJ KIUJ ESTAS ĈE BEL). SE VIA ASOCIO NE APERAS ĈI 
TIE. BONVOLU NE PERDI ANKAŬ LA PROKSIMAN NUMERON. SE VIA ASOCIO JA APERAS, 
BONVOLU NE FORGESI, KE NI DAŬRE VOLAS INFORMIĜI PRI ĜIA AKTIVADO. SENDU 

VIAJN INFORMOJN AL LA REDAKTORO. 
ALAGOAS 

ALAGOANA ASOCIO DE ESPERANTO (Av. 
Fernandes Lima S/N - CEAGB - Instituto de L ínguas - 

- 57.055 - Maceió-AL). Fondita en 1971, iniciate de 

kolonelo Francisco Alves Mata, post kurso, gvidita de 

profesoro Carlos Lima Melo, el Federacia Universitato de 
Ceará, en kiu partoprenis pli ol 500 gelernantoj. Grava 

atingo estis la oficiala deklaro de la Stata Konsilantaro pri 

Edukado favora al enkonduko de Esperanto en la 

programoj de unuagradaj kaj duagradaj lernejoj de Alagoas, 

en la jaro 1978. Tamen, pro manko de profesiaj 

geinstruistoj, tio ankoraŭ ne estas efektivigita. La 

prezidanto de AAE, ĝis 1989, estas Aristophio Andrade 

Alves Filho, instruisto pri Biologio kaj Kemio. Ĉirkaŭ 20 
personoj regule partoprenas la kunsidojn de AAE, kiuj 

okazas ĉiusabate matene kaj posttagmeze. La asocio estas 

malfermita ĉiutage, matene kaj pasttagmeze, por laboro kaj 

informado. Inter la planoj de AAE por la estonteco 

elstariĝas la pliintensigo de esperantaj kursoj, cele al 

pligrandiĝo de lalokaesperantistaro, la aperigo de notoj 

pri Esperanto en jurnaloj, radioj kaj televido, akiro de 

propra sidejo kaj starigo de longdaŭra ekspozicio ĉe la 

sidejo kaj ĉe lernejoj. 

BAHIA 

Farol 

ESPERANTA STUDGRUPO ZAMENHOF (Poŝtkesto 
676 - 40.001 - Salvador-BA). Fondita en 1980, ĉe la sidejo 

de Spiritisma Federacio de la $tato Bahia. La grupo 

kunsidas dufoje semajne (vendrede kaj sabate matene). 

Ĝi organizas korespondan kurson kaj ĉiumonate sendas 

Esperanto-librojn al afrikaj landoj (kadre de la programo de 

UEA nomata Ĝemelaj Rilatoj kun Afriko). La prezidanto 

de la grupo estas D-ro Benito Alcantara de Figueiredo. 

ILHEUS ESPE RANTA-GRUPO (Calçadão da 

Paranaguá, 109, sala 101 - 45.660 - Ilhéus - BA). Fondita 

en 1954 de Eléus Leonardo de Sá, verkisto, instruisto kaj 

ĵurnalisto, kiu konstante disvastigas Esperanton en lokaj 
kaj regionaj ĵurnaloj. En julio de 1987, estis inaŭgurita s 

busto de Zamenhof, kiun oni fiksis ĉe la Sekretariejo pri 

Edukado (vidu foton). Laŭ informoj de Elĉus, kiu estas la 
prezidanto de la asocio kreskas la intereso pri Esperanto en 

la regiono. En la vilaĝo Ibiassu, urbo Marau, aktivas S-ro 

Macário José dos Santos, esperantigita de Eléus. Danke al 

propono de Macário, oni donis la nomon Esperanto al la 

cêfa avenuo de la urbo Marau. Ilhéus Esperanto-Grupo 

intime kunlaboras kun Itabuna Esperanto-Asocio. Ekde la 
jaro 1983 la asocioj kuneldonas la bultenon Sudbahia 

Esperantisto. 
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Busto de Zamenhof inaúgurita en Ilhéus la 28-an de julio 1987. 

MINAS GERAIS 

DISVASTIGA ESPE RANTO-GRUPO (Postkesto 3388 
30.112 - Belo Horizonte-MG). Fondita en 1987. DEG estas 
spiritisma institucio, kiu celas disvastigi kaj instrui 

Esperanton surbaze de solidareco kaj frateco. En la jaro 

1986, la grupo efektivigis elementajn kaj progresigajn 

kursojn de Esperanto en Escola Superior de Agrimensura de 
Minas Gerais (Supera Lernejo pri Agromezurado), el kiuj 

ĉeestis pli ol 100 gelernantoj. Kontakte kun la librovendejo 

Acaiaca, la grupo sukcesis starigi standon kun verkoj en 

kaj pri Esperanto. 

ESPERANTISTA RONDO DIVINOPOLIS (Rua 
Pernambuco, 996 - 35:500 - Divinópolis-MG). Foncita en 

1983. ERD efektivigas elementajn kursojn de Esperanto kaj 

disvastigas la lingvon pere de artikoloj en ĵurnaloj, 

partoprenado en lokaj radioprogramoj kaj muntado de 

ekspozicio. La grupo konsistas el 12 personoj kaj kunsidas 

sabate vespere. Ĝi ne havas strukturitan estraron. La ĉefaj 

aktivuloj estas Pauto R. Santos (Av. 7 de Setembro, 
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170 - 35.500 - Divinopolis-MG), Jose C. Amaral kaj Harley 
X. de Melo. 

UBERLANDIA ESPERANTO-KLUBO (Poŝtkesto 206 - 
38.400 - Uberlŝndia-MG). Fondita en la jaro 1946. Post 
intensa aktivado, direktita ĉefe al gvidado de kursoj en 
Uberlandia kaj regiono, la klubo malaperis pro persekutoj 
dum la militisma diktaturo. Ekde la jaro 1986 la restantaj 
esperantistoj, kunordigitaj de S-ro C. A. Wutke, reorganizas 
la asocion. 

VALADARES ESPERANTO-KLUBO. Fondita en 1985. 
En 1987, okazigis ekspozicion pri la centjariĝo de 

Esperanto, en la Centro pri Arto de Governador Valadares. 
La grupo kunsidas dimanĉe, de la 16-a ĝis la 17-a.Ĉefaj 
aktivuloj estas Jairo P. Rezende (Av. Minas Gerais, 42 - 

35.010 - Governador Valadares-MG) kaj Caio Matos 
(Rua Israel Pinheiros, 2864 - 35.010 - Governador 

Valadares-MG). 

PARANA 

PARANÁ ESPE RANTO-ASOCIO ( Rua Marechal 
Deodoro, 252, sala 213 - 80.020 - Curitiba-PR). Fondita en 
1926. PEA efektivigas elementajn kaj progresigajn kursojn 

pri Esperanto, vespere dum la semajno kaj matene kaj 
posttagmeze dum la sabatoj. LA PEA-anoj kunsidas 
ĉiusabate, de la 16-a ĝis la 18-a. En aprilo de 1988 estis 

elektita nova estraro. La nuna prezidanto estas Jorge Teles 

de Souza. De la 6-a de januaro ĝis la 4-a de aprilo S-ro 
Ronnie Cardoso, kun la apogo de PEA, muntis ekspozicion 
pri la Centjariĝo de Esperanto, en Parand-a Muzeo. Pli ol 

22.000 personoj vizitis la ekspozicion. PEA regule eldonas 
la bultenon PARANA INFORMILO. En 1988 estis fondita 
la teatro-grupo PE ATRO, kiu jam en aŭgusto surscenigis 
teatraĵeton dum la liverado de diplomoj al novaj 

geesperantistoj. Dum septembro de la pasinta jaro, Jorge 

Teles gvidis kurson pri moderna pentroarto, De la 9-a ĝis la 
11-a de decembro PEA efektivigis la 4-an Sudbrazilan 
Renkontiĝon de Esperanto (vidu aliloke). 

RIO GRANDE DO NORTE 

ESPERANTO ASOCIO DE RIO GRANDE DO NORTE 
(Rua João Pessoa, 223 - 59.000 - Natal-RN). Fondita en 

1940, danke al la klopodoj de Apelles Lemos kaj Arlindo 
Castor. Ĝi havas ĉirkaŭ 50 membrojn, kiuj regule kunvenas 

ĉiun sabaton, de la 15-a ĝis la 18-a. La prezidanto estas Jos€ 

Mario Marques. Grava atingo de la asocio estis la 

enkonduko de Esperanto en la Federacian Universitaton, 

kun funkciigo de kursoj Esperanto l kaj Esperanto II, en 
unujara periodo, kadre de la Beletristika Departemento - 
Kursoj pri Fremdaj Lingvoj. La nova estraro planas revigligi 

la movadon en la ŝtato, kiu preskaŭ stagnis dum la lastaj 

jaroj. 

PERNAMBUCO 

PERNAMBUKA ESPERANTO-ASOCIO (Rua Siqueira 
Campos, 279 - sala 905 - 50.001 - Recife-PE). Fondita el 

1937; En 1986 elektis novan estraron. La prezidanto estas 
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Amaro Pinangé Soares. 

RIO DE JANEIRO 

KOSMOPOLITA KONVE RSACIA KLUBO (Postekesto 
88 - 20.001 - Rio de Janeiro - RJ). Fondita en 1984, de nau 
gelernantoj de baza kurso gvidita de Jorge das Neves. Gia 
strukturo estas simpla, ĉar la ĉefa celo estas funkcii kvazaŭ 

konstanta konversacia kurso kaj samtempe deĵori en Rio de 

Janeiro por eventuala akceptado de vizitantoj aŭ turistoj 
(brazilanoj aŭ eksterlandanoj) parolantaj Esperanton. La 
estraro estas ne konvencia kaj konsistas el klubestro kaj 

eventuala asesoro por verkado de protokolo kaj 

korespondado. La kunsidoj de la klubo okazas laŭ 

interkonsento pri tago, horo, loko kaj tagordo. La ĉefa 

asesoro de la klubo estas la poeto Jorge das Neves. 

SPIRITA ELDONA SOCIETO F. V. LORENZ (Postkesto 
3133 - 20.001 - Rio de Janeiro-RJ). Fondita en 1975, la 
societo eldonis ĝis nun 19 librojn, La kunsidoj okazas 
ĉiumarde, je la 10-a horo, por komuna legado de “La 

Evangelio laŭ Spiritismo”, de Allan Kardec. La ĉefa 

direktoro estas Delio Pereira de Souza. La societo havas 

340 membrojn en pluraj landoj. 

VOLTA REDONDA ESPERANTO-KLUBO. (Rua 19-B, 
n-ro 259, 27.263 - Volta Redonda-RJ). Fondita en 1955, 

post elementa kurso de Esperanto gvidita de inĝeniero 
Alberto Flores, en la Spiritisma Societo “Studantoj de la 
Vero”, La klubo reordiĝas nuntempe. La kunsidoj ne estas 

regulaj:, sed ili ordinare okazas antaŭ la komenciĝo de la 
Esperanto-kursoj, kiujn la klubo okazigas, La klubo uzas 

ĉambron de Metalurgia Altlernejo por la gvidado de kursoj. 
En januaro de 1986, estis ellaborita studo pri la situacio de 
Esperanto en Brazilo (vidu en la rubrikoLibera Forumo. La 
nuna prezidanto estas Vicente Paulo Verneck. 

RORAIMA 

RORAIMA ESPERANTO-ASOCIO (Caixa Postal 061 - 
69.200 - Boa Vista- RR). Ŝtata asocio, fondita en 1983. Ĝi 
organizas ĉiujare du bazajn Esperanto-kursojn. En 1986, 
finis elementan kurson 16 gelernantoj. Ekde decembro de 

1983 la asocio respondecas pri esperanta rubriko en la 

ĵurnalo “O RORAIMA” kaj pri kvin-minuta radioprogramo 
en Radio Nacional, ĉiun ĵaŭdon kaj sabaton. La nuna 

prezidanto de la asocio — kiu kunigas 20 personojn — estas 

Raimundo Dourado de Souza. En Boa Vista estas alia 
esperanta asocio: Infana Esperanto-Grupo, fondita en 1984, 
por instrui kaj disvastigi Esperanton inter la infanoj el tiu 

urbo. La prezidanto de Infana Esperanto-Grupo estas E lias 

Rodrigues de Andrage. 

SANTA CATARINA 

ESPERANTO-ASOCIO DE SANTA CATARINA 
(Caixa Postal 460 - Florianopolis-SC). E ASC estis fondita 
en 1981, de Walter Boppré , Evaldo Pauli kaj Glauco 

Rodrigues Correa. La asocio havas 50 membrojn kiuj - 
kunsidas ĉiun lundon, de la 18-a ĝis la 19-a. La prezidanto 

estas Evaldo Pauli. 
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CEARA 

ESPE RANTO-KURSO DE FEDERACIA 
UNIVERSITATO DE CEARÁ. Kreita de Lia Rektora 

Mosto, D-ro Antônio Martins Filho, en 1964, kaj oficialigita 

de la Universitata Konsilantaro, en 1965. La direktoro de 

la kurso, ekde 1965, estas Paulo Amorim Cardoso (Praça 
da Gentilandia, 50 - Benfica-- Postkesto 1221 - 60.000 - 

Fortaleza-CE). Oni instruas kvarfoje semajne kaj la kurso 

daúras tri semestrojn. Estas klasoj matene, posttagmeze kaj 

vespere. 

GOIAS 

BIENO-LERNEJO BONA ESPERO (77.260 - Alto 

Paraíso-GO). Fondita en la jaro 1957, per iniciato de grupo 
de esperantistoj el Nordoriento de Brazilo. Bona Espero 

estas eduka institucio, registrita ĉe la Brazila Konsilio pri 

Socia Servo, de la Ministerio pri Edukado. Laŭ la statuto, 

la institucio estas dulingva: portugala kaj esperanta. La 

internacia lingvo estas oficiala lernobjekto en ĝia elementa 

lernejo. La infanoj ricevas senpage instruadon, edukadon 

kaj prizorgadon, kaj apartenas al kamparanaj familioj 

vivantaj en la ĉirkaŭaĵoj. Dum la lernojaro 1987, Bona 

Espero asistis 32 infanojn (5 ĝis 12-jaraj), sub la prizorgo de 

5 plenkreskuloj. La ĝenerala direktoro de Bona Espero estas 

inĝeniero Enivaldo Alves Silva. Tie laboras la Gesinjoroj 

Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia. 

SAO PAULO 

ESPERANTO-ASOCIO DE SAN-PAŬLO (Rua Faustolo, 

124 - 05.041 - São Paulo-SP). E ASP estis fondita en 1937, 

sub la nomo San Paúlo Esperanto-Klubo. Dum la unuaj 

jardekoj SPEK vigle aktivis kaj en 1980 transformiĝis al 

Esperanto-Asocio de San-Paŭlo. La asocio regule efektivigas 

kursojn elementajn, superajn kaj pedagogiajn. La estraro 

kunvenas ĉiumonate, konversaciaj rondoj okazas ĉiusabate 

kaj la lasta sabato de la monato estas dediĉita al 

kulturkunvenoj. En marto de 1987 oni festis la 50- jariĝon 

de la asocio, kiam okazis la 4-a Renkontiĝo de la 

Esperantistoj de la $tato San-Paŭlo. La sidejo situas en 

proprankonstruaĵo, konsistanta el diversaj salonoj, kaj 

estas malfermita ĉiutage de la 15-a ĝis la 19-a horo. La 

prezidanto estas Oswaldo Leite de Moraes. 

KULTURA CENTRO DE ESPERANTO (Caixa Postal 

5236 - 13.031 - Campinas-SP). Fondita en 1986. La 

kunsidoj okazas merkrede, de la 20-a ĝis la 22-a kaj sabate, 

de la 3-a ĝis la 6-a posttagmeze. La centro planas konstrui 

propran sidejon kaj pli intensigi la rilatojn kun la Fakultato 

pri Lingvistiko de la Katolika Universitato de Campinas. La 

prezidanto estas Joŝo Manoel Aguilera Jr. 

PINARBARA ESPERANTO-GRUTO (Rua Cel. Joaquim 

Vergueiro, 93 - 14.990 - Espírito Santo do Pinhal-SP). 

Fondita en 1986. Ĝia ĉefa celo estas disvastigi Esperanton. 

En 1987, ĝi publikigis bultenon, en la portugala lingvo, 

kun interesaj informoj pri la lingvo internacia. La bulteno 

— redaktita de Antonio Luis Lourenco dos Santos — estis 

sendita al diversaj asocioj, gazetoj, radio-stacioj, eminentaj 

personoj kaj aliaj. 
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TAUBATE ESPERANTO-ASOCIO (Rua Mariano 

Moreira, 56 - 12.080 - Taubaté-SP). La asocio anstataŭis 
Taubaté Esperanto-Klubo, kiu estis fondita en 1958. En 
1961, pro manko de kunlaborantoj, ĝi ĉesigis sian 

aktivadon. En 1986 ĝi renaskiĝis, sub la nuna formo. La 

asocio kunsidas dufoje semajne, ĉe la Spirita Centro 

“Grupo Espírita Irmão Tomaz”, lunde, de la 15-a ĝis la 

16-a kaj marde, de la 19-a 45 minutoj ĝis la 21-a kaj 30 

minutoj. En 1986, la asocio efektivigis elementan kurson, 

kiun partoprenis 19 gelernantoj. La prezidanto estas 

D-ro Alvyr Guedes de Almeida. 

“Kanaano” lanĉita     

     
S-ro Fernando José Galvão Marinho parolas dum 

la lanĉo de “Kanaano”. 

La 20-an de februaro de 1988, en la sidejo de 
Esperanto-Asocio de Rio de Janeiro, estis lanĉita la 
verko “Kanaano”, kiun Brazila Esperanto-Ligo 
eldonis, okaze de la Ora Jubileo de Brazila 
Esperanto-Ligo kaj la centjariĝo de Esperanto. 

Fernando José Galvão Marinho, prezidanto de 
BEL de 1982 ĝis 1985, faris emociigan paroladon 
(foto), en kiu li elstarigis la gravecon ne nur de la 
iniciato de BEL sed de la verko mem. “Kanaano” 
estis verkita de Graca Aranha kaj esperantigita de 
Caetano Coutinho (vidu recenzon aliloke). 

4-a Sudbrazila Renkontiĝo 
de Esperanto 

Kiom da strangaĵoj povas okazi en la lernejo de S-ro Stul Tulo? 
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De la 9-a ĝis la 11-a de 
decembro de 1988 okazis 
en Curitiba, ĉefurbo de la 
ŝtato Parand, la 4-a 
Sudbrazila Renkontiĝo de 
Esperanto, organizita de 
Parand-Esperanto-Asocio. 

Ĉirkaŭ 50 personoj 
atente sekvis la 
programon, kaj entuziasme 
debatis la temon 
proponitan de la 
organizantoj: “Kiel restigi 
niajn gelernantojn en la 
movado?”. Unu el la plej 
bonaj programeroj estis la 
arta vespero, en kiu 
prezentiĝis la pianistinoj 
Doriane Rossi kaj Carla 
Mattos kaj la flutisto 
Wander do Nascimento Jr. 
En la sama vespero estis 
prezentila la teatraĵo ''La 
lernejo de S-ro Stultulo”, 
verkita de Jorge Teles — 
komedio kiu impresis la 
ĉeestantojn pro la bona 
nivelo de la aktoroj kaj pro 
la kompetente aranĝita 
surscenigo de la grupo 
PEATRO (vidu foton). 

Pri la ĉeftemo de la 
renkontiĝo la 
partoprenantoj alvenis al la 
jenaj konkludoj: 

1. Facilaj ekzamenoj ne 
restigas gelernantojn en la 
movado. Gravas la kvalito 
de la kurso, ne de la 
ekzamenoj. 

2. La metodo de la 
kurso ne necese restigas 
gelernantojn Pli gravas 
la homogeneco de la 
studgrupo kaj la karaktero 
kaj celoj de la lernanto. 

3. Paroligaj kursoj 
konkeras pli da gelernantoj 

ol grilo 
. Korekta informado 

pri la lingvo kaj la movado 
helpas la gelernantojn 
decidi ĉu ili restos. 

5. Fanfarona informado 
pri kursoj kaj manko de 
adekvataj rimedoj por 
kontentigi la bezonojn de 
la gelernantoj seniluziigas 
kaj malaperigas ilin.   

BEL informas 
  

Esperanto elstariĝis en intemacia librofoiro 

DE LA 26-A DE AŬGUSTO ĜIS LA 4-A DE SEPTEMBRO DE 1988 
OKAZIS EN SAO PAULO LA 10-A INTERNACIA DUJARA 

LIBROFOIRO. BRAZILA ESPERANTO-LIGO PARTOPRENIS LA 
EVENTON KAJ VASTE INFORMIS PRI LA LINGVO. JOSE LUIZ 

FERREIRA, LEDA DA SILVA GAMA, MARIA ANTONIA 
LADALARDO KAJ NEIA LUCIA SOUZA, KIUJ KUNORDIGIS LA 

INFORMADON DUM LA LIBROFOIRO, 
VERKIS LA ĈI-SUBAN RAPORTON: 

Unu el la plej gravaj kulturaj eventoj el 

Brazilo estas la granda librofoiro, kiu 

okazas ĉiun duan jaron en Sŝo Paulo 

— la Internacia Dujara Librofoiro — sub 

organizo de “Camara Brasileira do Livro” 
(Brazila Ĉambro de la Libro). 

En 1988, la 10-a librofoiro, de la 26-a 

de aŭgusto ĝis la 4-a de septembro, 
montris sian forton kaj gravecon en 26,5 

km da librobretoj kaj pli ol 500.000 

titoloj, naciaj kaj eksterlandaj, pri la plej 

diversaj temoj kaj en la plej malsimilaj 

lingvoj. Estis tie 931 eldonejoj/ 
librovendejoj aranĝitaj en 224 standoj. 

La foiro celas kunigi kun la legantaro 

eldonistojn, librovendistojn, verkistojn, 

ĵurnalistojn kaj ĉiujn kiuj perlaboras 
librojn, kaj faciligi la interŝanĝon de 
kontaktoj kaj ideoj inter ili. 

Multaj novaj temoj aperas, oni 

remalkovras malnovajn, kaŝitaj interesoj 

vekiĝas. 
Esperanto-libro ne kutime frekventis 

tiajn foirojn, escepte en la stando de 

Ĉinio kun kelkaj titoloj kaj la fama 
revuo “El Popola Ĉinio””. La 10-a 
librofoiro alportis surprizon eĉ sur tiu 

kampo. Krom Ĉinio ni povis trovi kelkajn 
librojn ĉe aliaj standoj kiel tiuj de Kubo, 

Hungario, Brasiliense, Logozofio. kaj 

Spiritisma Federacio de Sŝo Paulo. Sed la 

plej grava estis la partopreno de Brazila 

Esperanto-Ligo. 

La ĉeesto de Esperanto 

Antaŭ unu jaro Brazila Esperanto- Ligo 
kontaktis Brazilan Ĉambron de la Livro 
cele al havigo de stando dum la librofoiro, 

sed pro ĝia kosto kaj pro manko de 

akirpovo de BEL, oni ne povis ĉeesti laŭ 

tiu vojo. Tamen ni sukcesis, ke esperantaj 

libroj partoprenu la eventon pere de 

stando de Thot — Eldonejo kaj 
Librovendejo esotera, el Bras(lia. Se la 

aranĝo ne estis finance avantaĝa, laŭ la 

vidpunkto kultura ĝi estis unika ŝanco 
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disvastigi Esperanton en tiu speciala 

kultura medio. 

La disvendado restis sub la respondeco 

de Thot kaj la informadon pri la libroj kaj 

pri Esperanto prizorgis BEL kaj 

Esperanto-Asocio de Sŝo Paulo. 

Rekta informado pri Esperanto laŭ la 

intereso de la homoj, disdonado de 

informiloj kun adresoj de BEL kaj tiu 

de EASP kaj disdonado de glumarkoj pri 

la Centjariĝo de Esperanto — entute estis 

disdonitaj ĉirkaŭ kvin mil informiloj kaj 

aliaj kvin mil glumarkoj. Se ni havus eĉ 

cent mil, ili facile disdoniĝus. 

La reagoj 

Varie reagis la ĝenerala publiko antaŭ 

tia Esperantoapero en ĉi tiu librofoiro. 

Simpla ŝildo manskribita “Livrosen 
Esperanto - a venda aqui” (Esperantaj 

libroj - disvendataj ĉi tie) kaptis la 
atenton de pluraj kiuj kaj surpriziĝis kaj 

varme entuziasmiĝis kvazaŭ Esperanto 

estus “'mortinta” bona ideo kiu subite 
revivas antaŭ iliaj okuloj. Ankaŭ kelkaj 
reagis kontraŭstare, kiel se Esperanto 

estus utopiaĵo, aŭ simple ne reagis (vidu 

frazojn en la kadro). Tamen, generale la 

plej granda parto de tiuj homoj, preskaŭ 

la tuto, scias almenaŭ ke Esperanto estas 

lingvo. 

La publiko ricevis informojn laŭ la 
grado de sia persona intereso. La celo ja 

ne estis altrudi al la homoj la taŭgecon 
de Esperanto sed simple informi pri ĝi. La 

fakto, ke esperantistoj tie deĵorante 

ordinare interparoladis en Esperanto 

ebligis al ĉirkaŭantoj ankaŭ koni la 
parolatan lingvon. Surbaze de tiu sperto, 

ni konstatas, ke la ofteco de la 

partopreno de Esperanto en tiaj eventoj 

estas'nemaltrafebla okazo por ke iom post 
iom la publiko konstatu kaj nature 

akceptu la vivan ekziston kaj la trafecon 
de Esperanto kiel internacia lingvo. 
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Konkludoj kaj perspektivoj 

La partopreno de BEL ĉifoire kun la apogo de ĝia 

aliĝinta asocio, Esperanto-Asocio de Sŝo Paulo, kaj de 

Belorizonta Esperanto-Asocio, kiu disponigis kvanton da 

informiloj, estis speco de eksperimento. La informrimedoj 

uzitaj estis simplaj kaj nesufiĉaj. Kompare kun la tuta 

vizitantaro la atingita publiko estis malgranda, sed en tia 

universo kaj pro la reagoj oni povas konsideri ege pozitivaj 

la rezultojn. 

Kompreneble, sub pli bonaj kondiĉoj kaj per pli profesia 

agado, ni povas ŝanĝi opiniojn kaj alporti al Esperanto 

novajn vojojn, Se BEL, kaj tio signifas laboro de kaj por la 

loka esperanta grupo, partoprenos en aliaj similaj eventoj, 

ni devas konsideri kelkajn punktojn , nome: 

— Konsciigo de la esperantistoj pri la graveco de ilia 

partopreno, kiel deĵorantoj kaj do, respondecaj pri la 

sukceso de la afero, kaj kiel vizitantoj, montrante la 

funkcion de la lingvo; 

— Presado de granda kvanto de kvalita informilo; 

— Aranĝo de pli granda spaco; 

— Pliriĉigo de la stoko; 

— Prizorgo de pli modernaj disvastigiloj. 

Ĉijare okazos la kvara Internacia Dujara Librofoiro de 

Rio de Janeiro. En 1990, denove la librofoiro de Sŝo Paulo, 

kaj certe similaj eventoj okazos en aliaj urboj. 

Pere de la libroforto eblas atingi publikon kiu speciale 

interesiĝas pri kulturaĵoj kaj al kiu tutcerte Esperanto povas 

fariĝi ponto por atingi alies kulturojn. 

Frazoj (kolektitaj dum la librofoiro)     
— Olhao Esperanto voltando! (Vidu, Esperanto revenas! ). 

— Olha, Esperanto! (Vidu, Esperanto! ). 
— Esperanto, o que € isso? (Esperanto, kiu estas tio?). 
— Ah, Esperanto. Isso me interessa. Eu estou interessado 

em línguas mortas, hebraico, latim... (Ah, Esperanto. Tio 

interesas min. Mi interesiĝas pri lingvoj mortintaj, hebrea, 

latina...). 
— Esperanto — uma l (ngua que ninguem fala! (Esperanto — 

lingvo kiun neniu parolas! ). 
— Esperanto — uma mistura de várias | (nguas (Esperanto — 

miksaĵo el pluraj lingvoj). 
— Esperanto, serd que pega? (Esperanto — ĉu ĝi 

enradikiĝos?). 
— Esperanto — a lingua falada em lugar nenhum! 

(Esperanto — lingvo nenie parolata).     

'Campo Grande atendas vin 

por la 25-a BKE 

La 25-a Brazila Kongreso de Esperanto okazos en Campo 
“Grande-MS, de la 10-a gis la 14-a de julio de ĉi tiu jaro. Ne 
perdu tiun ŝancon koni unu el la plej belaj regionoj de la 
lando kaj, evidente, pridiskuti niajn problemojn. 

La kotiztabelode la kongreso jam estas difinita: 

Kategorio 1 - BEL-ano: 1 OTN 

Kategorio 2 - BEJO-ano: 1 OTN 
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Kategorio 3 - Ne ano de BEL aŭ de BEJO - 4 OTN 
Kategorio 4 - Akompananta familiano de BEL-BEJO- 

ano: 0,5 OTN 

Kategorio 5 - Akompananta familiano de ne-ano: 2 OTN 
Kategorio 6 - Eksterlandanoj ne loĝantaj en Brazilo kaj 

infanoj ĝia 12 jaroj: senpage. 

Atentu, ke la kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskurson, 

kursojn, k.s. La kongresaneco ne estas transdonebla al alia 

persono nek repagebla pro iu ajn kaŭzo. La valoro de la 

OTN por la kotizo estas tiu de la tago poŝte stampita sur la 

koverto. Por la kontrolo de la Loka Kongresa Komitato, 

kunsendu kopion de la kvitanco atestanta vian aliĝon por 

1989 al BEL aŭ al BEJO. 
Por aliĝi al 25-a BKE plenigu la aliĝilon(kiu aperis en la 

lasta Ligilo kaj povas esti mendata de BEL aŭ de la LKK) 
kaj sendu ĝin kun ĉeko je la nomo de la kasisto ATAIDE 

DINIZ DE GODOT al la adreso: 25-a BRAZILA 
KONGRESO DE ESPE RANTO - Caixa Postal 898 - CEP 
79.001 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul). 

Ni planas prezenti al vi la ŝtaton, en kiu okazos la 25-a 
BKE, en unu el niaj venontaj numeroj. 

Espero, malgraŭ ĉio 
Pasis jam du jaroj kaj duono de kiam ni fariĝis estraranoj 

de Brazila Esperanto-Ligo kaj en tiu periodo ni ne sukcesis 

eldoni la organon Brazila Esperantisto. 

Unue ni planis fari ĝin alia ol ĝi estis. La unua paŝo estis 

inviti Itacir por esti la redaktoro, ĵurnalisto kiu respondecu 

pri ĝia profesia nivelo — nur tion ni sukcesis. 

Tamen, la ĝenerala kriza situacio en nia lando, plus 

diversaj neantaŭviditaj problemoj pri dokumentoj rilataj al 

la kunfandiĝo BEL/BKE, ege malhelpis plenumadon de la 

minimumaj celoj de la organizaĵo. 
Malgraŭ ĉio ni paŝo post paŝo sukcesas solvi la 

problemojn, kaj nun BE L jam havas bazan stokon en la 

libroservo kiu estas valora kapitalo por niaj estontaj 

laboroj. : 

La kongreso de Maceio (24-a BKE) alportis 

nekalkuleblajn helpojn, pere de proponoj flanke de la 

membraro, profundan analizon de:niaj mankoj, sugestojn 

por aliigi la situacion kaj pretecon helpi, projektojn 

proponitajn kaj subvenciojn por ilin entrepreni — la 

eldonado de ĉi tiu numero estas unu el ili. 

Flanke de UEA, ni ricevas ( Revuo Esperanto, oktobro) 

Strategian Planon, por analizi kaj kontribui per novaj 

ideoj, kaj tiu plano estas por ni esperiga, ĉar la triamondaj 

landoj havas potencialajn perspektivojn en ĝi. 

Ĝenerale la pejzaĝo de nia movado heliĝas kaj ni esperas 

ankoraŭ plenumi multajn en la servoj kaj celoj de Brazila 

Esperanto-Ligo — ni ne forgesu la historian konstaton, ke 

oni pli facile progresas dum la krizoj! 

Néia Lúcia Souza 
Prezidanto de BEL 

x kk 
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la estraro gvidita de Nelson Pereira de Souza), ni 
ĝin publikigas ĉinumere. Ĉar temas pri oficiala 
dokumento, la redaktoro malmulton ŝanĝis, kaj 
petas vian komprenon pro ĝia longeco. 

La oficiala raporto de la estraro pri la periodo 
1987 aperos en la venonta numero, pro manko de 
spaco. Ni aperigas nun nur la bilancon, en la nacia 

Faru vian aliĝon al BEL 
La “projekto Sirio Silva”, lanĉita dum la BKE em 

macei6 (vidu aliloke), bone efikas: BEL jam sukcesis 

renovigi la aliĝon de 2596 el sia membraro. Renovigu vi 
ankaŭ vian aliĝon! 

Se vi ankoraŭ ne estas membro de BEL, jen la ŝanco. 
Unu el la multaj avantaĝoj de BE L-ano estas rabato en la 
aliĝo al BKE kaj, ne malpli grave, senpaga ricevado de 
Brazila Esperantisto! 

Por aliĝi estas tre simple. Elektu la kategorion al kiu vi 
volas membriĝi, sendu la korespondan kvanton al BEL 

(en nominala ĉeko) kaj aldonu tiujn informojn: nomo, 
adreso kompleta, naskiĝdato kaj profesio. 

Jen la kategorioj: 1 - Kontribuanta membro - 2,50 

OTN's; 2 - Familiano de membro - 1,50 OTN; Studanta 
membro - 1,00; 4 - Kunlaboranta membro - ekde 4,00 

OTN's; Dumviva membro - 75,00 OTN's. 

Ne forgesu ankaŭ fari vian aliĝon al UEA (Universala 

Esperanto-Asocio) kaj aboni interesajn periodaĵojn. Petu 

informon de BEL (Caixa Postal 11-1105 - CEP 70.084 - 
Bras(lia-DF). 

Jarmeza 
Esperanto-Semajnfino 

en Leipzig 
La Distrikta Estrato Leipzig de Esperanto-Asocio en 

Kulturligo de GDR okazigos, de la 23-a ĝis la 25-a de junio, 

novan internacian esperantistan aranĝon, kiu nomiĝas 

“Jarmeza Esperantista Semajnfino'” (JES). La evento estos 

realigata en la urbeto Makkleeberg, kiu estas kvazaŭ 

urboparto de Leipzig. Garantio pri la brilo de la renkontiĝo 

estas la fakto ke ĉiujn preparojn de JES faras la sama 

teamo, kiu de multaj jaroj sukcese okazigas la famkonatan 

aranĝon Internacia Foira Esperantista Renkontiĝo - I FER. 

La ĉefa temo de JES — kiu estas organizata en kunlaborc 

kun la Agrikultura Ekspozicio de GDR — estas “'Panon por 

ĉiuj havas la tero'', La organizantoj antaŭvidas gastigi 

ĉirkaŭ 250 esperantistojn. 
La renkontiĝo ne celas ekskluzive ekspertulojn pri 

agrikulturo, sed ĉiujn esperantistojn. Tamen, interesiĝantoj 

pri naturprotektado, forstado, naturo en tre vasta senco, 

bestobredado, etĝardenado kaj similaj temoj havos la 

okazon pliprofundigi tiurilatajn konojn. 

Pliajn informojn vi ricevos de KULTURBUND DER 

DDR, Esperanto-Asocio, Kdthe Kollwitz Strasse 115 
Leipzig, DD R-7010. 

Estrara raporto 
Fernando José Galvão Marinho transdonis, 

komence de januaro de 1986, al S-ro Nelson 
Pereira de Souza, la raporton pri la laboro de la 
estraro dum la jaro 1985. Normale, tiaj raportoj 
estas publikigitaj en Brazila Esperantisto. Ĉar tiu 
raporto ne estis publikigita en la antaŭa numero de 
la revuo (289), aperinta en la dua sesmonato de 
1986 (en tiu numero estas raporto pri la laboro de 
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ESTRARA RAPOR TO 1985 

1. ESTRARO 
Prezidanto: Fernando Marinho 
Vicprezidanto: Floriano Pessoa 

Generala Sekretario: Luiz Alberto Martins 
1º Sekretario: Joel Manso 
2º Sekretario: Valéria Santiago 
Kasisto: Aloísio Sartorato 

Konsultiga Konsilantaro: 

Alvaro Fausto de Souza (RJ) 
Carlos A. S. Cunha (SP) 
Francisco Barbosa Filho (CE) 

Geraldo Mattos (PR) 
Ivo Sanguinetti (RS) 

Ivo Barbosa (SP) 
Jannes M. Mabesoone (PE) 

Jose Passini (MG) 

Leopoldo H. Knoedt (BA) 
Sirio Silva (RJ) 
Walter Francini (SP) 

Walter Boppreé (SC) 

Kontrola Konsilantaro: 
Jorge Campos de Oliveira (RJ) 

Mário Ritter Nunes (RJ) 
Sylla Magalhaes Chaves (RJ) 

2. SEKRETARIAJ SERVOJ 
Em 1985, estis ekspeditaj 378 leteroj; 93 fakturoj; 1155 

enspeznotoj; 127 rembursaj enspeznotoj; 12 numeroj de 

Esperanto Notícias (18.000 ekzempleroj); 12 numeroj de 
BEL INFORMAS (12.000 ekzempleroj); 4 B.E. (4.000 
ekzempleroj) kaj pli ol 6.000 cirkuleroj, prospektoj, 

aliĝiloj kaj fugfolioj. 

Krom la'estraranoj mem kaj la dungita junulo Ronaldo 

Alves de Oliveira, kiu dejoris ĉe ni ĝis la l-a de Decembro 

1985, aktivis ĉe BEL, kiel volontuloj aŭ helpis nin pere de 

specifaj taskoj faritaj ekster la sidejo, jenaj amikoj: 

Alfredo Aragon José Jorge Serpa 

Arandi Teixeira Jurghy Scherpel 

Aristóphio A. A. Filho Lair lotti Lara 

Armando Lara Manoel Lara 

Arnaldo Lara Mário Ritter Nunes



Celio de Freitas Maj Bijeleveld 

Celso Martins Ruy Albuquerque 

Elma do Nascimento Sebastião Natalino Filho 

Givanildo Ramos da Costa Sylla Chaves 

Jorge Campos Wanda Lopes 

Jorge das Neves 

José Rabello 

3. MEMBRARO 
Fine de 1985 estis enskribitaj 777 individuaj membroj. 

Jen la situacio, kompare kun la lastaj jaroj: 

1982 1983 1984 1985 

MSc. 222 288 300 526 

MAs 143 135 147 176 

M2..... 31 23 24 28 
DM..... 23 30 34 44 

BM..... 2 2 4 3 

SUME.. 425 478 509 777 

4. PERADO 
UEA - En 1985, kompare kum la situacio de la 

antaŭa jaro, altiĝis la kavanto da Individuaj Membroj, 

kiuj pagis siajn kotizojn pere de BEL. Pro la frua 

preparo de ĉi tiu raporto, ne eblis ĝustatempe kalkuli 

la kvanton da Aligitaj Membroj kaj prezenti ĝin en la 

ĉi-suba tabelo. Tamen, ni rajtas aserti , ke tiu kvanto 

atingas sufice altan ciferon, pro la rimarkinda kresko de 

BEL-membraro. 

1983 1984 1985 

MJ..... 7 3 1 
MJ(K).. 4 4 1 
MA..... 141 65 89 
MA(K).. ' 7 3 5 

IM 169 75 106 
AM 130 220 (8) 
AM(J) 77 89 (5 

IMFAM+AM(J) 376 384 

HE ROLDO-EL POPOLA ĈINIO 

Rilate al perado por Heroldo kaj El Popola Ĉinio la 
situacio ankaŭ sinprezentas iomete pli favora. Jen la 

ciferoj: 

Abonantoj 1984 1985 

Heroldo...........: 19 42 
El Popola Ĉnio...... 45 101 

5. KURSOJ-DIPLOMOJ 
Regule okazis kursoj en klaso kaj per korespondado. 

Jen la tabelo koncerna al diplomoj aljuĝitaj de BEL 

dum la tri lastaj jaroj: 

  

1983 1984 1985 

Baza: „. NVS 59 84 82 

Progresiga... .. 16 57 85 

Supera. o 91 07 02 

Profesora...... 00 00 00 

86 148 169 
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Kursgvidintoj: 

a) Baza: 1) En klaso: Jose Bonifacio kaj May 

Bijeleveld 

2) p/koresp: Celso Martins kaj Ruy 
Albuquerque 

b) Progresiga: 
1) En klaso: Jose Bonifacio kaj May 

Bijeleveld 

2) p/koresp: Celso Martins 

c) Supera: p/koresp: Floriano Pessoa 
d) Profesora: p/koresp: Floriano Pessoa 

6. PERIODAĴOJ 
Aperis 4 numeroj de Brazila Esperantisto; 

12 de Esperanto Notícias kaj 12 de BEL 

INFORMAS. Luiz Alberto Martins respondecis pri Brazila 

Esperantisto kaj Alo(sio Sartorato pri la ceteraj informiloj. 

Estas remarkinde, ke ni sukcesis duobligi la nombron da 

paĝoj de BEL-INFORMAS, kiu dekomence estis du-paĝa, 

kaj ankoraŭ pligrandigi la kvanton de paĝoj de Brazila 

Esperantisto. La kvar numeroj aperintaj dum 1985 estis: 

dekdupaĝa, deksespaĝa, deksespaĝa kaj dudekpaĝa. 

7. ELDONA AGADO 
En 1985 estis eldonita de BEL alia didaktika verko de 

Sylla Chaves: “Lernu Kantante”. 

Krome ni reeldonis la allogan informilon “TER UM 

MILHAO DE AMIGOS” kaj aperigis afiŝon pri kursoj kaj 

la flugfoliojn “A Realidade do Esperanto” kaj “Poupe 

Tempo e Dinheiro." 

Baldaŭ aperos “Kanaano”, de Graça Aranha, tradukita 

de A. Caetano Coutinho. 

8. SOCIETAJ KUNVENOJ 
Okazis tri Generalaj Kunsidoj: du Ordinaraj kaj unu 

Eksterordinara. En tiu lasta oni elektis la Novan Estraron 

por la oficperiodo 86/89. 
Ĉiusabate vespere okazis kulturkunvenoj konsistantaj el 

prelegoj kaj el variaj eroj (vortludoj, skeĉoj, informado, 

recenzoj ktp). 
Jen la prelegoj kaj ĉefaj kunsidoj: 

En Februaro: “Portugalio” (Alan Romero); 

en Marto: “Ĉu parlamenta aŭ prezidenta reĝimoj? 

“(forumo kun la speciala partoprena de Luiz 

Alberto Martins kaj Alo (sio Sartorato); '' Radiestezo” 

(S-ino May Bijleveld); 
en Aprilo: “La juna Zamenhof (José Luiz Ferreira); 

kaj “La kudriloj kaj la Fadeno “(legado de teatraĵeto - 

reĝisoro Alfredo Aragon); 

en Majo: “Esperanta Etimologio” (Floriano Pessoa) kaj 
“Poezia Vespero” (Jorge das Neves, Sylla Chaves, 

Yolanda Evangelista kaj aliaj); 

en Junio: “Mitologio kaj Literaturo” (Jorge Campos); 

en Augusto: “Esperanto, la Latina kaj la Portugala 

(Jose Bonifacio), “Teorio de la koloro” (Jeremias 

Santos) kaj “Stretiĝo-Moderna Problemo” (Paulo Sergio 

Viana) 

en Septembro: “Internacia kodo por ŝildo pri sano” 

kaj “Praktikaj uzoj de Esperanto dum vojaĝoj” (Patrick 

Petiot) kaj “Enkonduko al la muziko” (Alfredo Aragon); 

en Novembro: “Pitoreskaj personoj de la Brazila regiona 

historio: Chico Rei, Chica da Silva, D. Beja, Sinha Brava” 
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(Jose Rabe!lo), “Enkonduko al la Komputilo” (Sylla 
Chaves); 

en Decembro: ““Nuntempa Hungario” (S-ro Peter P4l 
Denke) kaj “Naskiĝmapo de Zamenhof” (Adonis Saliba) 

. RENKONTIĜOJ 

BEL sendis reprezentanton al jenaj kunvenoj: 
en Junio: fondo de Pedro Leopoldo E-Klubo, en Pedro 
Leopoldo-MG (S-ro Luiz Alberto Minardi Chueiri); 
en Decembro: diplomiĝo de 30 gelernantoj el 
Departemento de Esperanto Zamenhof, el União 
Espírita Mineira, en Belo Horizonte-MG (S-ro Júlio . 
Cesar M. da Silva); 

en Julio; Seminario pri Gvidado kaj Informado en 

Landaj Asocioj, en Aŭgsburg-GER (S-ino May Bijleveld) 

10. KONGRESOJ 
Okaze de la 7 - a Kongreso de BEJO, em Cuiaba-MS, BEL 

reprezentiĝis pere de S-an o Ronaldo Alves de Oliveira. 
D-ro Victor Sadler reprezentis nian komitatanon A, Sylla 

Chaves, okaze de la 70 - a UK. 
Kiel elstara okazaĵo ni mencias la 21-an Brazilan Kongreson de 
Esperanto, kies ĉeftemo estis “Survoje al la Centjara Jubileo: 
Esperanto sur la stratoj”. Aŭspiciis tiun Kongreson la Nacia 

Esperanto-Komisiono. Al Belorizonta Esperanto Associo kaj 

al ia diligentaj samideanoj el la Organiza Komitato la 
esperantistaro ŝuldas la plej sinceran dankon 

11. FINANCA RAPORTO 

Detalan Financan Raporton vi trovos en aparta 

dokumento prezentota de S-ano Alo(sio Sartorato, kiu dum 
la du lastaj oficperiodoj restis kiel kasito de BEL 

(1978/81 - 1982/85). 
Pro kompreneblaj kialoj, tute ne eblas prepari kaj 

finredakti la Financan Raporton en la sekvanta tago de la 
fino de la jaro. Do, ni devas atendi la prudentan laboron 
farotan de nia samideano Sartorato. 

Tamen, ni povas kaj devas tuj prezenti al vi la jenan 
resuman situacion 

SITUACIO LA 2-AN DE JANUARO 1986 

a) Mono ekzistanta en Sparkonto n-ro 0158345 
Banco Nacional, Agência nº 210-Ouvidor. .Cr$ 2.446.700 

b) Mono ekzistanta en Kuranta Konto n-ro 553305 

Banco Nacional, Agência nº 210 - Ouvidor... ....... 
(1)disponebla............. Cr$ 8.419.703 

(2) ĉekoj kreditotaj.......... Cr$ 1.890.330 
c) Mono disponebla ĉe la sidejo de BEL: 

(1) kontanta mono 
(2) Poŝtmandatoj........... 

nº 039716/7 (Cr$ 30.000) 
nº 109506/3 (15.000) 

nº 109507/1 (15.000) 
nº 838099/2 (15.000) 

Cr$ 
Cr$ 

80.675 
75.000 

Guinea «Cr$ 12.912.408 

Sendube tiu disponebla kvanto de mono estas sufiĉe pli 

alta ol la necesa por pagi la fakturojn ricevotajn koncernajn 

al la lastaj elspezoj. Krome, estas ankoraŭ pluraj enspezoj 

baldaŭ enkasigotaj. 
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 

“RESULTADO DO EXERCICIO” EM 31/12/87 

DÉBITOS 

Agla" p ME AME PN AMISTO Cz$ 393,04 
GONUORIIMIO. SM TN Mo Cz$ 11.444,01 
Congresso Rr. Ano olo NO, Cz$ 1.000,00 
GUBIG IMPO as EKIS TL o KUO Ar Vuno Cz$ 1.577,80 

DOFOIO NS LNI mo kaba firmo Cz$ 98.565,12 
Descontos/Abatimentos Concedidos ... Cz$ 105,20 
Despesas Diversas ............... Cz$ 978,56 
Divulgação e Propaganda. .......... Cz$ 759,97 
Impostose Taxas................ Cz$ 26.987,98 
Limpeza e Conservacŝo............ Cz$ 5.013,39 
LUZ, NS Mapa o | o TON ONE Cz$ 2:292,18 
Material de Escritorio............. Cz$ 30.821,84 

Representacdo de Jornais e Revistas ... Cz$ 205.149,32 

Servigos Graficos................ Cz$ 113.200,00 
IEI ue a cc e a io C2$ 13.409,13 
BVARSDONO spka ss ss, A Cz$ 6.114,00 

Subtotal ....... Cz$ 517.811,54 

Superavit transf. para FUNDOSOCIAL. . Cz$ 885.464,91 

atakeme Cz$ 1.403.276,45 

CRÉDITOS 
Anuidades ;is o js a uabsapoio sim siete Cz$ 227.546,14 

Correção Monetária do Ativo Permanente Cz$ 375.782,50 

Donativos sia kargado o neo ĉe Cz$ 182.763,11 
Juros e Correção Monetária. ........ Cz$ 74.282,29 

Liv FAIA 12079. spora roia sda ĉe MA, Cz$ 233.402,70 
Rendas de Congressos............. Cz$ 72.282,01 
Rendas Diversas ................ Cz$ 17.717,70 

Rendas Extraordinárias... ......... Cz$ 219.500,00 

skotal Son PE Cz$ 1.403.276,45 

BALANÇO GERAL EM 31/12/87 
ATIVO 

| Circulante 
Bancos Conta Movim.. . Cz$ 84.162,85 
Bancos Conta Poupança. Cz$ 204.298,87 288.461,72 

11 - Permanente 
Imoveis........... Cz$ 390.291,06 
Móveis e Utensílios . .. Cz%& 62.990,67 
Participações ....... Cz$ 5,00 453.286,73 

III - Realizável 
Livtátia o a dem Cz$ 232.966,79 

974.715,24 

PASSIVO 
| - Patrimônio Liquido 

FUNDO SOCIAL 

Exercícios anteriores . . Cz$ 68.886,22 
Exercício de 1987 

. (incremento) ....... Cz 885.464,91 954.351,13 
1 - Exig(vel 

Contas Correntes. .... Cz$ 20.364,11 
974.715,24 

Brasília (D F), 04 de maio de 1988 

Néia Lúcia Souza José Carlos Dorini Ramos 
Presidente 19 tesoureiro 

CONSELHO FISCAL 

Enivaldo Alves Silva Francisco M. de Oliveira 

Leda da Silva Gama 
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Leteroj. 

“Ni fiaskis ne 

Zamenhof” 
NENIU REVUO POVAS ESTI INTERESA 

SEN LA PARTOPRENO DE LA LEGANTOJ. 
ĈU DISKUTANTE INTER ILI, ĈU 

DIALOGANTE KUN LA REDAKTORO KAJ 
KUNLABORANTOJ, LA LEGANTOJ 

FARIĜAS ESENCA PARTO DE LA REVUO, 
KAJ RESPONDECAS ANKAŬ PRI ĜIA 

PLIBONIGO. 
POR MALFERMI LA RUBRIKON NI 
PLEZURE PUBLIKIGAS LETERON 

DE S-RO SIRIO SILVA, UNU EL LA PLEJ 
AKTIVAJ ESPERANTISTOJ EN BRAZILO, 
KIES IDEOJ KAJ SUGESTOJ ESTIS PLENE 

AKCEPTITAJ DUM LA 24-A BKE, OKAZINTA 
EN MACEIO-AL, LA PASINTAN JARON. 
TEMAS PRI RESPONDO AL LETERO 
SENDITA, ANKORAŬ EN 1987, DE LA 

REDAKTORO AL BRAZILAJ 
ESPERANTO-KLUBOJ, EN KIU LI 

INFORMIS PRI LA REELDONO DE BRAZILA 
ESPERANTISTO KAJ PETIS KUNLABORON. 

“NI FIASKIS, NE ZAMENHOF! — Kvazaŭ agonianto 
ricevas konsolon ĵus antaŭ la morto, mi ricevis la cirkuleron 

de la nova direktoro de BE L kaj redaktoro de la nova 

Brazila Esperantisto, S-ro Itacir Luchtemberg, ĝuste por 
informi tion, ke BE fariĝos revuo de la nacia movado, mia 

malnova revo, plendo kaj sopiro.” 

Kvazaŭ agonianto pro tio, ke mi laciĝis. Dum tridek 

sinsekvaj jaroj mi estas UEA kaj BE L-anoj, 28 jaroj kiel 

UEA-Delegito, ĉiam preta fari ĉion laŭ mia povo kaj 

kapablo por servi al nia trikapa monstro, kiu estis nia 

E-movado en Brazilo. Se mi ne povis persone partopreni 

ĉiujn kongresojn, seminariojn kaj renkontojn, tamen mi 

sendis mian financan kontribuon por garantii rimedojn por 

ke la movado kresku kaj firmiĝu. Dekojn da kursoj mi 

organizis, centojn da esperantistoj mi bakis, multe da mono 

mi elspezis por propagandi Esperanton, milojn da libroj 

mi disdonis. Mi konkeris la bonvolon de urbestroj, 

sendstacioj, jurnaloj de mia urbo por ke la movado estu 
respektata kaj konata ĝia nomo. Mi sukcesis nomi placon 

en la centro de nia urbo per la nomo de ESPERANTO. Ni 
solene inaŭguris ĝin kun la ĉeesto de Urbestro, Juĝisto, 

Prezidanto de BEL kaj de KKE, komando kaj muzikbando 

de Militista Akademio de nia urbo. Sed mankis al instruistoj 

kaj ĝeneralaj batalantoj vivanta literaturo kiel ligilo. KKE, 

unu el la tri kapoj de la monstro ekmalfortiĝis kaj ĝia bela 

kaj bonkvalita Kooperativismo ĉesigis sian eldonadon. Vane 

mi kaj pacemaj naivuloj penis pacigi la $ajne eternajn 

posedantojn de la movado. La vanteco, la ĵaluzo kaj 

malamo estis ĉiam pli fortaj. 

En'la komenco de la jaro 1963, la Prezidento de la 

Respubliko konsultis la framasonaron pri sia agado kaj 

sendis siajn planojn. Mia tasko kiel oratoro de la loĝio de 

mia urbo estis enkonduki la diskutadon kaj influi laŭ mia 

politika vidpunkto. Urba konsilanto elektita sub la siglo de 
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laborista partio, mi sukcesis aprobon al la tezoj de Lia 

Ekscelenca Moŝto. Oficiro de la armeo, kiu ankaŭ estis 

framasono, denuncis min kiel simpatianton de komunismo 

al la misfama revolucio kiu naskiĝis en Resende, Eĉ El 

Popola Ĉinio kiun mi regule ricevis taŭgis kiel pruvo 

kontraŭ mi. Arestita juĝita, absolvita, tamen mi sentis ke 

mia famo, ekde tiam malhelpus la E-movadon gvidatan de 

mi. Mi decidis ĉesigi la ekzistadon de Resende Esperanto- 

Klubo. Ĝi ne ekzistas, tamen, pro manko de informoj, de 

veraj kaj efikaj komunikiloj, la korespondado svarmas 

adresitaj al ĝi. Konsiderinda estas la malŝparo de papero, 

tempo, poŝtmarkoj kaj pacienco de la sendintoj. 

Mia revo: Unuiĝinta movado, unu sola, bona kaj efika 

organo, unu sola buĝeto, efika Ĉefdelegito, kapo de la 

movado en la ĉefurbo de Brazilo, dank'al Dio. Ĉio estas 

realaĵo. Nun mi povos morti trankvila. Resende-RJ, la 

30-an de majo, 1987 - Sirio Silva - UEA-Delegito”. 

Sendu viajn leterojn al la redaktoro (ITACIR 
LUCHTEMBERG - Rua Atilio Borio, 90 - Ap. 501 
- 80.050 - Curitiba-PR). La leteroj estu koncizaj kaj 
klaraj. La redaktoro povas mallongigi leterojn, 
depende de spaco kaj klareco. 

  

Korespondado 
  

  

  

(5 ten 

Ĉu tus é sao BRASILEDEAO 

Brazila Esperantisto volonte publikigos adreson 
de korespondemuloj. Sendu vian proponon pri 
korespondado rekte al la redaktoro. 

Deziras korespondi: 
EVANDRO FRANCISCO DE QUEIROZ (Rua 

Cons. Augusto Cesar, 291 - 36.500 - Uba-MG - 
BRAZILO), kuracisthelpanto, 33-jara, 
komencanto. 
ONEGON WIENC (62-005 OWINSKA, ul. 

Popneczna, 1hc/13, POLLANDO), laboristo, 30- 
jara, komencanto, pri turismo, fotoarto, junulara 
muziko, baleto. 

RENATA WNEKOWICZ (58-400 KAMIENNA 
GORA, ul. Tkaczy Slaskich, 21/4, POLLANDO), 
komencanto, studanto, 13-jara, pri libroj kaj 

muzi ko. 
JILKA VANECKOVA (Cecelovice 27, 387 34 

Zabor(, Strakonice, CEĤOLOSVAKIO - ĈSSR). 
GUEDRAOGO CHARLE, BONDE PATRICK, 

BONDE ERICK kaj BA MAMA (BP 1379, 
Ougadougou, KURBINA FASO). 

Kvindeko da studentoj: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DOPARANA - Departamento de 
Linguística - 80.000 - Curitiba-PR. 

BRAZILA ESPERANTISTO - jan/feb/1989



 


